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EDITORIAL

rRIBLINALS CATALANS
Si els catalana voiem—i seria una tristesa i una vergonya eme
he veiguessim—cl'aci a pocs mesos podra haver-hi a Catalunya
asals catalana per a las qüestions de Dret civil. La Unió duríCatalana, recollint iniciativas de ciutadans benern& .its, esta
da a organitzar un sistema de tribunals catalans, que peésser creats (Lila de la legalitat actual, aprofitant la porta que
oberta un article de /a Hei d'Enjudiciament civil.
Aquest article permet que aiguin sotmesos a la decisió d'amies eowonedors els afers litigiosos, quan . aixi he acceptin les
ea N'hi hauria prou, dones, amb l'acceptació general d'aqueix
eediment per a zetm.etre lea qüestions civils entre catalans al
i deis bornes prèviament designats per a aquesta funció.
Si cada vegada que s'apliqués la fórmula autoritzada per l'aral.ludit sagnés de constituir un tribunal d'homes de lleis,
reina seria ilarga i d:ficuitosa. La solució millor és la d'organit, per endavant els nostres tribunals, amb els hornea mis cmita de rnès alt prestigi en la ciència jurídica catalana. Entre
jutges, els ma gistrata, els fiscals, etc., abunden els forastera.
uests senten una instintiva aversió pel dret de la riostra terra.
reralrnent, el desconeixen o el coneixen molt por. No se senten
ntificats amb el seny juridic que es l'anima del Dret català.
*a:tra banda, tothom sap la influència que les autoritats centratea i els cacic.s i caeiquets exerceixen en l'esfera judicial. Hi
(Ira, possiblement, entre els funcionaria que actuen a la nostra
, bornes de ciar criteri, de recta esperit i de gran cultura juri_, Pecó en la major part dels casos no es tracta siató de grises
tjanai que tenen l'ofici del Dret com un simple expedient per
guanyar - se la viera, sense cap estímul d'idealitat.
Eis trilmnaLs catalans que podem crear, si volem, estarien
pastos per homes de la terra, coneixedors profunds del nostre
penetrats de les essències jurídiques de la nostra nació i
tjosos de revestir d'un noble prestigi la justicia catalana. Dat dala tribunals de l'Estat espanyol, els tribunals de la nació
ana oferirien avantatges considerables en teta sentits, des
euantia de les costes fins a la Ileialtat dels procediments i a
rectitud del fall.
La riostra llengua seria, naturairnent, usada en els nous trien projecte. El nostre idioma gloriós, proscrit avui deis
unals de l'Estat, pendria una magnífica revenja en els tribucatalans. Al fons catalanesc de les institucions que havem de
ccrrespondria triomfalment la forma d'expressió del propi
No seriem dignes de conquistar la Ilibertat de la neutra pàtria,
des d'ara no ens prenguassim aquellas llibertats pareials que

compatibles amb el rAgim centralista. I quina espleadida consta so fóra la dala tribunals catalana! Conquista jurídica, consta 1.ngüística, conquista de dignitat i de nobleaa.
Aquesta gran obra que es proposa realitzar la Unió Jurídica
taana ha de comptar amb l'adhesió i l'ajut de tots els catalana.
aer a nosaltres molt major interès en aquests momente, que totes

miseres engrunes d'Estatuts que (lee de "Madrid-puguin oferir. La instauració i el funcionament deis projectats tribunals de
tale:lea seria una magnífica dernostració de la capacitat deis
talan.: per a governar-nos lliurement i una revelació universal
grua de madureza a qua ha arribat el sentiment nacional del

,re poble.

nN..:f DE LES
LLETRES
de Perelada
d'apareielr, a les "Pu-

.''.1untaner

.e Emparua", un hall esaariee itallola a peopasit
11....,a Muateater, cl maniata
la _Jala& naetoval de Catalu.1. borne la seva obra. son
"ea, i aclaras per la ploma
a de neaeripter. En una
eta de pàgines s'hi cont6
treirell fi i eumplet. Comença
helarla el arar Harma situant
nieeer, reabra heraica dannint
vial han passat set segles,
Mitin i l'arabient de l'Eln• Aquesla mateixa lium
; n 3 enrasa, pensem—diu
Itabola- va amarar l'aaa dcl futur lieroaeroniela i
plena de clame el seo seny.'
la <Paya aisló d'aquest paisata re i regular, que copsa
erramicarnent la Ilum, 'contrimis a estructurar el seu capePi e d'equardruitat." 1 després
aeau,r-se tanta les senaaeums
Pardaneses, En Ha/rala va resalara la vida i l'esforç de Filare Cal de Perelada.
Ni es gens mal fet, abans da
Jatear claman!, la figura d'En
asar, la Ilum viva de la bisl a 1 de la crítica, esguardar
terra on va naixer. Muntaner
4s. un cas genial: es un mer alee compendi del seu lampa
d el sea paisatge. En les sayas
alles per mar 1 terra, en els
lees viatges i aventures, s'hi
serapre l'empordanès quo
Vi s/ la mar de Rosas i hä
e sardit, udc enllà de les peaspres dee Cap de Creas,
cama de conquestes i de vier a. Pera ta ha tamba en /a
\a \ ida, sempre, el seny i el
lee que s'escoten a la plaça
P erelada i la conteneió i la fidel sea paisatgo nadin.
P er amauta aatalanitat prende, Muntaner esdeve, cronista
t onal. e Ell sent i encarna la
alunya total' amb un espera
apr ensar. La retarla de la senaixenea aorreapon a Paren, p aró la seva vida i la saya
Cr emen" san flamea immortals
a mor a la uncid.
Carlea Rahola ha set una

de
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LA CONSMUCIO
Han
DEL'ESTATLLIURE
Han estat publicades l, Ileis
que dallen a la Ireanda la seva
nava Constatucsid i quo la fan gal_
cebé independent. Creierra de gran
iaterEs la difus ió per la nostra
terra del contingut de la Gonetetucii irlandesa. Menina esperan
q ue "Amen Catalana" camine
una traducen catalana del text
les dites lleis, ens sembla interetsant d'oferir un resina de Hura
principais cläusults..
L'Estat tirare d'Irlanda tindra
dues Assemblees legislativas: la
"Dail I?.ireann" (Catara de Dipulata) i la -Seanad Eireann" (Seupa). Tola ala ciutadans irlandeaes de 21 aran' ea arnunt tindran
ii dret de votar en les eleacions
deis membres de la Cambra. En
lea alecciona del Senat hi ¡teniran part nomas els ciutadans de
36 anvs en amunt.
El Conjurat do les dues Cambree
formarä el Parlament 'Mandes.
./ue seria designat amb el nom da
- Oirmektas". Tant els diputas
coas els senadora cobraran una na
rasura:raen, i podran pareebre, deindemnitzaeions per a viat.aes i canal de residencia.
Estarà compeet el Senat per 60
eintadans que hagin donat provea de capacitat política i que hagin prestat Serveis a la nació.
Cada tres anys seria renovada una
quarta part deis senadora. Lee
alecciona per a la Carnbra de Dipatata i al Senat secan ce:ebrades en un matear dia.
El jurament wflcial dala alambres del Parlament ir/andas aria
aquest: "Juro solemnement fideWat i adhesi6 a la Conatituen de
l'Estat Hurra d'Irlanda, tal (-ara ha
estat establerta ter la llui, l juro
d'asser fidel al rei Jordi V, ala
seas hereus i succesors
en virtut de la comunitat que
uneix ele ciutadans d'Irlanda i de
la Gran laretanya i del consentiment d'Irlanda a tlseer ¡lamben
del grup de naciens que formen la
comunitat britänica (the British
Commonwealth ot Nations)."
La llenaa oficial da n'ara
lijare sera l'irlandès. Perra salmete?' la coeficialitat de la Halagara anwlesa. Cal observar, en
aquest punt que per afecte de la
desnacionalitzacia lingüfstica que
s'accentua ràpidament durant el
passat ueIe. la gran majoria dala
irlandesos tenen avui per llengua
usual l'idioma anglas. Gracias ar
rneviment en pro de la Ilengna
própia, la coneixença d'aquesta
e'esten d'alguna iinys cinta i
as segur que la nava eeneracia
parlarä ja habitualment en irlandas.
En mate
materia finaniera.
e.
tat legislativa de la Cambra seria
indepandent de la del Senat.
Es interesaantfasima la etausrala on Pe declara que "llevat del
ras d'invasid, l'Estat lliure d'Irlanda no p atarä mai obligat a Taren
tire part artiva en cap guerra cense l'acord del Parlament irlandes".
N'hi ha arma amb conaixer les
prineipals disposicions comentadas per a varar que les Ilihertats
d'Irlanda van molt mas entla da
les que renoneix el regim federa,
lista als Estats particulars.
A. ROVIRA 1 NIRGIL1
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LES RESPONSABILITATS

A IRLANDA

estat condemnats a mort i executats el president del Consell, quatie ministres i el generalíssim del
desastre grec

Full

_Atenas, 28.—En el procés dala
ox-ministres culpables del desastre militar els advocats defensora
pronuncien extensos informes
tractant de demostrar la innecancia deis aousats. Seguidament el
t,umissari revolucionara actuant
in fiscal, insisteix en les acusacierta contra tata els encanala,
deis que diu que incorregueren
el delicti) d'engany i alta traidoria. .Probablemente avui es
distara sentancia.—Havas.
Atestes, 28 (urgent.). —E1 Conseil de Guerra ha diotat seataneia en el proces instruit per alta
eraidoria amb metiu del desastre
e ofert per l'exèrcit grao a Asia
Menor.
Han estat condemnats a mort
l'ex-presidant del Consell de miniatres, senyor Gunaris; ele exministres Protepadakis, Theotolees, Valtazzi i el general Hadjianestis.—Havas.

LA POLITICA

Luis).

El señor Lerroux le dijo en alta voz
que no podía considerar correligionario
suyo a quien era separatista declarado; y
al advertirle el señor Figueroa que no era
tal, replicó el sehnt Lerroux que en el
terreno particular le tenía siempre per
amigo, pero en el político no; y que la
declaración de separatismo de señor Figueroa la había lt Ido en el órgano de don
Marcelino Domingo en b Prensa de Madrid.

--Fueron declaraciones autenomistasrepuso el señor Figueroa.
—Autonetnismo no es separatismo—dijo el señor Lerroux—y con Este no transijo yo. El que esté conmigo lis de observar la disciplina del partido...
Y así acabó el dialogo, seguido con cu-

riosa atención por numerosas prasonaa.
CONFERENCIA A LLEYDA
Dona, definitivament, En Josep Mario Xamtnar donard la seta anunciada
confertncia a la Joventut Catalanista de
Lleyda, deornrotIlant el tema Considera.
cines jurkliquts entona dd nacionalitme.

ministres Gunaris, els ex-ministres Stratos, Pretopadakis, Theleída, Baltazzi i l'ex-geaerallasim
kladjianeetis.—Havas.

313 EXECUCIONS

Atenas, 28 (urgent).--Tetes les
personalitats condemnades a
mort pel Consell de Guerra han
estat executades aquesta matera
xa tarda—Hayas.
Atenas, 28. —Les personalitats
executades aquesta tarda san:
L'ex-president del Consell de

de dietari

La conversa de les Rambles
El senyor Canenc.—Ja esta fet. Obriran
la Rambla de dalt a ba:s.,, corn si fos

Un almirall i un general condemnats a cadena perpètua

bona feina vulgaritzadera. El seu
!libre es earrit d'una manera ben
clara i amb un sentit nacionalista malt pur. Va precedit d'un
praleg d'En Niaolau d'Olwer.
SHIP-BOY
el fEclair, de Mor:Un-11er, Fierre Rouquelle, seguint la publicacid de les seves
notes sobre literatura catalana contem/isnimia, ha dcdieet u., nasa esludi a comentar l'obra poitica de I.-M. Lipec-Picd.
— lía sortit el scoon minera cfc L'Estol, de Vid, revista literaria. Publica vefieles i puesie:dels scoyers Atiplada, AruMí. P. Verdaguer, Saltar, Genio i d'altr‘.s.
— El lector sap que el mostee dramaJura, cl poeta loa,: Pug i Ferretee, sera
aquest
a París, al tectre
de l'Oeuvre, en la matei.rn escena in han
trionfat les producciens notables de
les csrcaes curopecs. Per En Puig i Ferreter, el tiattre cata!,) entra a París, amb
les mateixes honor; que Crommelink, que
Muzaud. L'Oeuvre fa • l'entera de la —
presentació dcl nostre cae emic una gran
companya que honoro casetas a ¡'autor i
la seva patria. En !a revisto que publica
teatre, es donen aquests dies un,
frausffints de ha Confertbncia düs per En
Co/ion textualmcnt de Las Noticiaa
Puig i Ferreter abans de la primera re- d'aloje:
prcsentaeid de la si-ea Dama Enamorada.
"El senyor Lerroux regresó anoche a
Heus's aquí algunes de les parauks que Madrid, en compaeía de diputado don
precedeis-en la setas confer?ncia i que Emiliano Iglesias.
.1459 una visió de la figura /iferdris del
En la estación de Francia le despidieron
nostre amic:
numerosos correligionarios.
En el andén, mornentes antes de salir
Puig i Ferreter, dramaturg vigorós, Es,
abans que tot, un poeta: el Poeta de la el tren, le saluda, como su correligionario,
el diputado a Cortes seflor Figueroa (don
Vida.
No es deixa seduir, com tants d'altres,
per l'encis incomplet d'aquesta o d'aquella manifestació parcial de la vida;
l'enelou teta sincera. Té un sentit integran, o per millor die, fonamental. Esta
apassionat per ella, en la scva base, en la
seva arrel mateixa, font suprema de tota
hellesa. En subta les fibres secretes, que
són disperses per la terra per a nodrir tota la hurnanitat
En eil, ihome i l'artista es troten fosos
en un sol bloc, no en fan minó un. Els ternes de la seva inopiraci4 els troba en
les emociono de la seva vida d'home, Es a
dir, en aquelles que el posen al m'ida pla
que eis aleas hornea i no les que podrien
provenir d'un orgullós refinament d'artista. Es la abacá del gran art, de l'art plenament !suma, el d'un Dante, d'en Shakespeare, d'un Beethoven..
De la sera visió optimista del món, no
n'exclou pas aquest bona trägic de l'exislinda que ens esvera algunes vegades.
Igual que les grane animes heroiques, esguarda el Dolor ben cara a cata, el aren
I el transfigura ep Bolina eterna.
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DUES CADENES PERPETUES

TriAtenas, 28 (urgent)
buual de Guerra revolucionara ha
conderanat a l'Aimirall Gudas
al general atratigos a oadena perpetua i degradara(' militar.-11avas.
LA NOTICIA A ANGLATERRA
SERAN ROMPUDES LES RELACIONS DIPLOMATIQUES AMB
GRECIA

Londres, 28. — La noticia do
l'execuci6 deis ministres i del generallasirn grecs ha causat, en
esaer reinada a Londres, gran
ameren als corales política. Encara no s'ha rebut el:Infle:nació oficial de la noticia al rninisteri
d'Afers Estrangers.
Ja es cunera la part que prengué Anglaterra per a aconseguir
salvar la vida als ministres inculpats i os diu que Bonar Law
ha ordenat que inamediatament
que es rebi confirmació
de la noticia es telegrafii als reprosentants britànics a Atenas erdenant-los que demanin Hura
passaports i abandonin Grecia.—
Radio.

un redel!. Sembla metida que poguem reme aquestes coses!
El :rayar Berenieuera.—Tant da grao els
sap?
El senyor Canons —Més que si era trepitjaven l'Anima. I vés, tan ami,: de Pantigor i deIs antiquaris, de la história
i del srus monurnents, no en protesteu també?
ES senyor Berertguers.—El niel:" primer
impuh, efectivament, ha cstat de pre,
testa, pecó...
131 senyor Canons.—Peró, després us han
fet adonar une tenle' aleen interes a
defensar la saludó de la Companyia...
El senyer Berengturs.—Senyor Canana,
no comeocem I Em coneixeu proa
per saber que parlo amb el cm- a la
mi Si he acceptat la discussió, ha
estat :ante el proposit de ilefeeir tuteo les aticeetes presents. No in "nt• •
ressa yac el afetropolita arribi a la
Lemieria o no. No voldria parlar tan
sets del Metropoliti Voldria que cm
diguéssiu si electivament consideren
que la Rambla ó intangible. Vet agei
la seta qüesti6 que m'interessa.
El senyer (anime—Si; sense citp yac/Ha-

cia. La Rambla, a jai mea, es intangible.
El senyen Perenpaers.—Per quE? Tal regada la erseteu perfecta?
El senyer Canoas—No se quE dir-vos_.
Trabo que Es una via tradicional i les
ceses brallisinnals sin intangibles.
El scnyee Berenguera.—Ja non on anavent Resulta que vilo defenseu la intangibilitat de la Rambla en nom de
la (radien. Ne volea, sant cristià, que'
si tots els fiestees antepassats haguessin pensat abrí la Rambla no existi -

ria ? No hi ha doctrina mea peralosa •
que la del tradicienaliame.
El seayer Camas—No involucre:1i. El
que dic es laca ciar. Trabo que la
Rambla esta bé i que no cal que la
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El s'enyete Renmstuera.—No lb digueu. La
Rambla és una via en fertnació, que
anys i panys a acoaseguir una
saó digna. Conté (lea& les fites de la
sera futura grandesa: Betleitt La Virreina, el Liceu, el palau del mar••n-ques dc Comillas... Poden declarar
La vinguda a Barcelona d'un gi universal 1 en tradieió liteintangible nr.a urbanitzaeiti hansuino
pecha
l'italià,
Fora
de
ministre o de qualsevel ultra per raria.
nica i madura com la de la gran
comparar-sal'
cap
ilengua
eurosenatgo espanyol d'alguna imPlata de Brussel.les. Pecó una via a
pea.
i
menys
el
caatella,
que
liportancia, ~u per a la nosmutig fer cofa la Rambla, no, per l'amor
terariament
estava
gairebé
en
tra gent ua cert interas i fins un
de Dila.
cert perill. Un espanyol sempre bolquers. Aixi mateix, ola esta- El senyor Caneas.—N. us ente:idee' mal.
Jans,
que
frutan
una
absoluta
porta. una arma terrible: PeloNe fa gaires dies declaràveu que tut
independència interna, abandojust veieu que comencen d'a tarear tata
qiiancia.
.
casa o abrir un carece nou, ja tremoEl bon lector somriurà sena nen voluntàriament la !lengua
leu de por que us facin un estrapici.
dable. Arma ben inofensival- premia i manllevaven a l'espaniel
penearä. Ni tant com sentirla. federal el seu idioma rudianene El scnyor Plerrnguere.—Els naces traenlors no s in contradictorio, estimat
L'espanyol ha dominat Catalu- tari. Bosch es posa a versejer en
senyor Canons. Sóc partidari de renya. no arada exercits, sima ami, espanyol; Pujadas acaba en aclaeo
havia
cota
llengua
l'obra
que
formar el setanta e vuitanta per end
L'eloqüència es la seva
de les coces que hi ha a Barcelona;
qualitat nacional i la seva arma, mençat en la premia. Tothom segueix
llar
notan
exemple
i
la Rambla matcixa voldria veure-la
i si a Irisó afegim aquella hurnila decadència i l'adulteració
alliberada die la preximitat del raerlilat nostra de que parläveni l'alcat de Sant Josep i voldria veure destea . setmana i que en aquest cas del catalä que en ele documents
aparEixer la casa que s'escau entre
t'aletea d'anornenar-se badoque- oficials va esdevenint cada dia
la Virreina i Betlem. Pecó el mea
ria. comprendrem una mica la mes afollat. Per rol es aquest el
reformisme teórie, ai 1 a estones es
relativa facilitat amb qua s'apo- pecat mes gros de Catalunya.
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El perla de la eloqiiencia

derä de l'anima catalana.
Amb paraules, he dit, i potser
M'urja dit millar amb parägrafs,
o deixant-ho amb el matas infradudar, que té el mot castellà, que
devia as e ar deis primen que s'enmataren al calala deeadent, arnb

"pärrafoa". L'espanyol que ve a
Catalunya, ministre, demagog e
venedor ambulara, en porta sempre un equip ben provea.. Ell sap
Frota, i si no ho sap tS s pitjor,
perque posseeix la terrible afieäala dc la inconsciencia, que davant un públic eatalä poe previa gut l'axil, as immancable.
Cal amura la badoqueria de la
nostra gent davant un cristall -lt
en inflament de vena orataria.
Jo vaig viure una temporada a
aqsiell indret que abans era la
Plaea de ¡'Angel i ara ja no da
res, i del batea estant podia contemplar, amb desconhort, com al
voltant d'una venedors ambulants
que encomiaven amb grana "parrafadas" espanyoles, Hura 'nalga
nificants mereaderies, es congregaven veritablee multituds que
escoltaven, s'interessaven, e'embadalien... i afluixaven. hilf vaig
glase,obrir, o mean vaig fer la
tatuen, el etecret de l'èxit espanyol a Catalunya. L'espanyol
ha aingut sempre a la nostra tera
ca a pregonar les seves mimarles
amb grana esearafalla d'orateiria.
Sota una baluerna de paraules
sonoras, ha fet pasear migradfsa
simas realitats. Un pinyolet d'o,
uva amboeicat amb gran faramalla de papera de color. Pera a
la gent embadncada ja no ele ina
tela:sama% el contingut, sana el
lamtlnent.
Jo m'explico un ale d'aquesta
manera la rapidasserna Mugió
,Iel XVI segle per l'idioma espita
nyol. Fauna ce casava amb Isabel 1 amb all es ensay en tala els
catalana acieneals. Indublable.
ment la nostra 'lengua saperava
de molt la castellana en padecen interna, en cultura, en presti-

Sense aquella traichi, no eristi-

rien probablement ni el 1640 ni
el 1714.
Quina serp s'era introdueda
en el nostre paradis literari? Es
ciar que l'espanyol va prendera
una abrivada meravellosa, enlluernadora, prapia a fetillar els
esperits mas forts, pera si el
que li donà aquella ernaranzida
fou el Renaixement, eal tenir'
en compte ame abans quo Espanya, aquella revinguda elässiea
havia envait Catalunya. Auzies
Mareta 1 Bernat aletee san noms
ben gloriosos. Parqué, no continuar el moviment iniotati amb
tan bella auspicia?
Jo no m'ho explico silla do la
'manera dita. El Renaixement,
arnb 1a idea del Sacre Impera tornava a posar en valor alta que
s'ha anomenat eloqüència eläseiea, i tant la una eran l'altra,
s'adaten millor amb el tarannä
espanyol que amb el riostra.
Es que la riostra llengua no
pot fer brotar la flor de l'eleqaencia? Qui en dubta? Una eloqüència catalana comcneava de
florar en la riostra era daurada
I torna ara a apuntar prometedora, pera seria molt CUri63 un estad de la diferancla entre la
riostra eloqiitmela 1 la d'ella, a
base de Sant Virarle Ferrer, Bernat Metge i els oradora actuala,
i de Era Llalla de Lean, Granada,
Donoso, Cortes I Castelar. e2ot.
per trobarfam que l'eloqiiancia
d'ella as esférica 1 la nostra pu-.
liadrica. La d'ella as el gest rotund, cl periodo nombras, la roeha ampla a i la p ostra rar la culminada d'una paraula plena de
sentits que emergelx angulosament sobre una rampa dissimu.
lada, En elle, Id tata la l'amortäncia l'edifiel; en nosallres, cada una de les pedrea. Elle ceta
quon un afecte global on es (IIfuntin ele vocables sanan intencia
particular; en nosaltres, tota la

conitrucció oratória va destina-

malfia deis reformadors pràctics.
El :enyete Casona—Vais, sou dels que
velen i doten, dala tastaelletes que
no serveixen per a res.

El senyor Berengurea.—Gracies. M'acteisola la idea que tota actitud analftica
ha patit dels mateixos detectes que
veis, senyor Canons, heu tingut l'amabilitat d'assenyalar-me.
GARLES SOLDEV1LA

nada a für flor/1' la paraula culminant, plena d'intenció i de fiar.
ça prapia. A116 qua per ella ea el
parägraf compost de vocables,
per a nosaltres es la paraula servida per paraules.
Aya Neig que m'he desviat,
paró no'm dol. Res tan bonic ron)
que les coses ragin naturalment,
sonsa intencsió n'ebria. La nieva

era de dir que aixf cona avui Fe.
hemmt menys influit per l'esperit nou 41.9 el menat encara per

capdansera que peroren en aspanyol, explotant In innata bade quena dele nostres estamenta
humils, cespito que no hagi natal sompre aquesta l'arma de
l'invasor 1 quo per aixd cal rece-

lar sempre que vingui un ministre o qualsevol altre personatga
espanyol ama un equip de discursos n le maleta. Noten que
cona mes poseen e, un atabla
per l'esperit renaixent, anal anda
un somrium mes civil Pelo&ancla del forneter, pera que
eón monte encara ala catalana, 1
almunia ealalanistes, que sannbadoquen davant els encomia
qua de la nostra bella casa fa el
primer arribat de tareas d'Espa No obliden mai que l'ora/aria
espanyola Ira estat la sera' del
'metro vengar nacional! 1 ai Ilavora to havia 'in ale de dimenipa
en el gran ideal polflieo-relniaa
que abrandava el poblé' calderilla
ara que els resta nonada la haInerna buida de tot capera, qual.
levo] badoqueria seria absolutament imperdonable.
YESPELLa
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awar mr.

Castellet, Na Catarina Guarro Castellet, En
Joan Guarro Broquetas, En Narcís Casals, Na Dolors Casals
Clotas, En Joan Costa Blasi, Na Dolors Costa Arch, En Manuel
Costa i Costa, N'Angela Cecconi Mascaró i Na Lluïsa García Alós

let

N'Angel; Guarro

moriren tràgicament en la catástrofe ocorreguda
diumenge, 26 de l'actual, al port d'aquesta ciutat

Å. C. ffl.
L'Excm. Ajuntament i les famílies de les vIctimes demanen als ciutadans que els encomanin a Du i que, exterioritzan
el dol que sent la ciutat tota per tan sensible desgràcia, es dignin concórrer a l'acte de l'enterrament, que es farà avui, dime
eres, a les 10 del matí, sortint de l'Hospital Chic.
,
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LA HERNIA

La seva eurattit.S pel airo eoraprimit. Magnifie, tractat altarnent
elentffio, traduceió espanyola de
la Üleallrt) obra de l'eminont especialista frances A. OLAVER114,
do Paris; 100 ptiginas profusaroent il.lustrades, plenos de conens practica. d'utilitat immediata 1 a l'abast de tothorn.
avui mateix el vostre nom 1 adraça, ben elarament i Ilegible, a
t'Agancla Cebrldn, Laura, 26,

Barcelona, 1 rebreu aquest trae-

tat completament de Danta i amb
absoluta reserva.
El nostre especialiats cstarb. a:
ere M'a de Miar, dissabte, 2 de de0 e101 :14 e, Hotel Gomere.
Mataró, ci iumenge, 3 de dcsambre,
Hotel Montserrat.
Arenys de Mar, dilluns, 4 de deSiglo".
sembre, Hotel
Calcita, dimarts, 6 do desembre,
lintel La Granota.
San Oelonl, dimecres, 8 de deseinbre, Fonda Cual.
44 4011eD1.,
()t'aludiere, dijous,
110,, Hotel

Europa,

se
SUCRES
Impreni6.--Meretre cs 421
1 agnatant kg
43
etstinmecs per lrs necesetats del mereat
de sucres cstrangers, i corn que es (mas!
imposeible la introducció d'aqvcst colo- IN
nial dcsprks
la tralaurada Ski :Tr e naúl' irnammt, valent-sc de resmentat els
fabricants d'aquest article van augrnentaat 1
les FC-VeS raiegNICICS.
"lrá
Alcl, de 152 a ä54 pezetes .
Terciat, de 165 a 167.
Centrifoc remolatna, de 158 n 760.
Turhina dc Cuba, de 162 a 164.
Centrifuc de Criba. de 16o a t&.
Blanc d Jara, de 1 64 a 166.
Manque, (10 468 a i7o.
/Mane primera refinar, de 172 a 774lelen. tarr...s Aragó, dr 175 a 177.
Ident ideal AndalUs, de ido a 183.
aPns, de 178 a no.
Talladet, c 200 a 207.
Per loo

SelagallanElleannen

Casa -13arnet

Li

Nous i elegants modeis, propis per a

Trnprelsi6.-Galinuen eh cales ferml
Ola merea15 d'origen per tara. continnen
a nce.tra placa ent:12211t- 3e prius sc-stim.
guts:
Moka legitim, de 62o a 630.
Serni-M4ea i atricans, dc 6e5 a 6ir.
Puerto Rico Caragclet, de 600 a dio.
Idear ídem Vasco especiat de 565 a 92 5 .
Idem ídem id. ruperior, de 570 a 5 8 0.
Ideen idern Ilas,-/xla, de 520 a 530.
Caracas i similars, de 55o a 5452.
Trillats extra, de 505 a 5'5.

u

TES i LICEU

Puerto Cabello i correrme. de 4440 a 5 143.
Ssneet. (eatització naminap.

Pareelona: 6 18, Portal de l'Auge/
27. Rue de Naples
Paris:

Palealang, de 460 a 470.
Pimetas, de 450 a 460.
Pes pcssetes els loo qtriks.

3074.

Altenqualna.
Coco pals,
Pral norte,
3/011orta.
te enet Valeilela.

Preus de Colonials

CAFF.S

C23 ,lo, orto

CARVI :VALORS : CUPON8
Rambla &el Centre, le

Pennwuter 'ama

14, limeta träiseutsie,

l'.›Vars, 445.
Mares. 411,5.
Conexa, 0047 2 .
botad 1651Rehr
Obertura PM
alrel t
47 .8o
Z.E'Oo
ltie:eault. 44 ea• 5 7,2
6 8 6)
43e10lI10ee me,

.C",9"%41"k**3-'••>.e."*".4';'
*e'
..44kri~e'

-i¡isthti:44,1!" .

712S.'

3

CACAUS
Imprcesió.-Pitsuda a fa -.elida la primera arribada dc Fernando Po del qual
ja tZtrern atular cumpte en aguestes mateincs cültannes, es trata el mercar un poe
fluiir, degut a que encara bi ha queler,m
de "stock" de la colilla anterior.
Guayaquil Arriba, de 373 a 390 .
',km Balsa de 360 a 370.
Fernando Poo primera, de 333 a 345.
Idem segona, dc Izo a 330.
Idem tercera, de po a 310.
Carac.a2 primera. dc 435 a 495,
Carai ›egrem. de 430 a 440.
Per pCE0103 eh 100 quilo.
CAN VELLES
Ceylan e.ctra, a
pessetes quilo.
'den: primera, a /
0 70.
Idem segona, a 655.
Idetn tercera, a
Itkm quarta, a 0/so.
Nina. a 5.50.
RatIXe3 4c Ceyan, a 3'44.
PEBRES .
Tabase o Jamaira, a
SinEapoorc blanc. a 6'70 pessetes
Idea) negro. a 5.80.
Penar% i Taflidsrr, a 5'75.
,41•••••••••
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Ctrurgi
Consu mí!
l tan t de la dona_ Visa nr›
Molas. Deltal; 4 a S. E d- el IL
Foutanella, 15, primer.
9 t01191 143

¡'Peus viga:ato
F. A. 13. CADIZ
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TURISME 3.575
TURISME:

CHASSIS CAMIO

per a una lona útil 3,450
Unic aren(
per a Barcelona

Impermeables

Capes not,

IBRANT &. FONT

Gabardines
i Abrics
preus
d'ocasib
a

MAQUINARIA

Ei1105 1 artletes per ntgeo!ar

Av1sen ais sena cliente
qua trasHaden llurs oficinas
i :nogal:en n la Plaça
•etUan, 24,

....140:0111111121101111Bfflommas.--

HOZ ira

Boqueriat 38.

A. Casaivana
Diputació, 229

1

A.

DA RCEI.ONA

;L'AUTOMBINVE4$l3AL

amb arrancada i
rodes llanta can3,210
viable
SEDAN:
amb arrancada 1
rodes llanta can6.175
viable

00 carätters ;O mtle
que en da dcrels
alargues). Cesnstrno
Chi sólida. Pulsacid
suau. Per a con.ltrer
tots els avartatgIs
do la CONTI.NBNeZAL. dernancu-la
prora a

lleziu LA PUBLICITAT,
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LA PUBL1C1TAT

Dlmeeres, 29 de novembre 1922

ESPORTS
FUTSOL
Els tenants grans partes leternacionala
Ultra els equips estrangers
que anunciàrem en una edició anterior i que Hollaran amb l'Espanyol, mereixen assenyalar-se les
visites que per la seva part ens
anuncia el Club Deportiu Europa.
Dies 8 i 10 de desembre,
'Pforzheim", un deis millors
equips classificats en el Campesnat d'Alereanya i canipió del gran
ducal de Baden.
Dies 24 i 25 de desembre:
"Wiener 5„ K.", l'actual campió
de l'Austria.
Dies 31 desembre i 1 gener:
N. A. C.", l'equip holandes, cine
actualment va a la davantera del
campionat al seu país.
1 a tot alee ha d'a tegir-sli encara el calendari preparat pel
F. C. Barcelona:
i 27 desembre: "Magyar
Torna Klub" (el. T. K.), de Budapest, indiscutiblement l'equip
mes l'ames deis ex-imperis cene
trate,
31 de desembre i 1 de genere
L'"Amateur" de Viena, un dele
equipe que foren millors a Austria i que avui encara es reputa
com un del mes cientifies d'Europa. Per la forma, del seu equip.
enguany, es l'afavorit en el campionat anstrine.
6 i 7 de gener: "Nuremberg F.
C." el molles .vegades eampió
d'Alemanya i considerat ara novament cene un deis preteres; la
seva derrota per 1-Hamburger
a la finnl del darrer Campionat,
no li ha pes fet perdre gens de
reputarte. la qual cosa prova que
continua considerant-se'l corn el
millor equip del seu paje.
El Barcelona ha volgut continuar el seu propòsit que el
nostre públic vagi aenstumant-se
l'arbitratge estranger, havent
Ungen l'innegable encert de gestionar la visita deis senyors Boas
i Bainvens, holandès i alemany
respectivament, els guate admitenran aquests partits int enlacionals, que per tots eenceptes esdevindran memorables en el record del nostre fugue.
e_ • • •
inri dada que demostra la váfue de Peque) Nurembers es el
eegüent fet:
, L'equip seleccionat per a representar a Alemanya contra ItäEa en l'encontre de les dues nacierre, ha estat format per:
Stuhlteuth (Nuremberg), Kugler
(Neremberg'a Mullen, (Furth; ,
Itiegei, Kelb, Schmidt (Nurembee'„ . Sutor, Trag (Nuremberg),
Senara; Frena (Furth), Wunderlich (Inciten Stuttg).
Corn es pot veure, l'equip que
ene Yisitarä properament compta
anib b et jugadora internacionals.
070V3M
La ;moya do regularítat del
Moto Club de Catalunya
laeut al traban ame representaba la claesificaceS d'aquesta
prova pels nombrosos controle
secret:, efectuats en ella, fou materielment impossible a la Comissi() organitzadora donar tilintediatament els resultats com traerM e.sla: el san desig.
leas '74 corredors inscrits en
.migueren la sortida 69, classificeet ett dies de l'hora reglamentaria.
Lit la pretil pasearen els ee. rreders per dos controle fixos i
eatr/ e secrets, i varen esser.
zneeseat ten dime controlatge, en
• gran n.o-libre ele concursante que
han efeeluat en brillant recorregut.

S'entiesaren algunes penal za
ciens, per ineurrepliment de. la
eleueula que prehibeix tertninaionient tocar o manipular els
vehiele, (entre del pare tancat i
;jet) ni-mil:1%qt en part la elessifinare", deis penan:eres, aerí cem
n'anees detieguts en ele t noir»top".
Tots detalle aclares pele
erganitzadore, pot fer-se pública la claeeificatió obtinguda i que
es t'Ola eegueix:
Claseificala amb 101 punts
emedalles den.):
Ferran, sido-cae "Indien".
Miquel lloniquet, motocicleta
eSalvadoe".
Erneet Pende:e:ir, retotecieleta
Indian".
sidesear "Ilarley
Joeep
Davids ert".
X. X.. aulustiete "Benjamín".
Mire! Mal /ten, autoc tele "Sal ni eion".
Aneen Alb, eide-car
Dav ideen".
'Jetiquiti, Rexach, side-ear
e ilarley Da vimbien".
. Antoni llenero, eide-car "Ineran".
atitoeide "Lorye".
eeeep
Rafael de Laey, autociele 'L a rve".
elalvador Breca, side-ear "llarley Davitleon".
Claseificats aremb 100 punta:
Antoni Armengel, motocicleta
eellarley Davidson",
Nil Militó. aide-ear "Excelsior".
Pero 1:elaiella, motocicleta
"Barley Davidsen".
F.nrie Mesianza, eulociele
"Sal ;ileon".
autoeicle "Salto-.
Enrie
Son'.
• Peee Eetela, auteeiele "Benja,
Min".
'

"Harley Davidson".
Ignasi Maceo., motocicleta
"Indian".
Classificats amb 99 punts:
Jesús Viza, antociele "Lorye".
F. C., autocicle "David".
E. Sudupe, side- car "Indian",
Vicens Carrion, side-car "Indian".
Esteve Cardelús, autocicle "Lotee".
Eduard Ausio, sude-cae "Barley Davidson".
Juli Fuste, motocicleta "Norton".

Antoni Tort. motocicleta 'Resding Standard".

Josep Feliu, autociele 'Ehzalde".
e Enríe Escubds, motocicleta
'Salvador".
Medalles de plata:
O. W., motocicleta "Molosacoche".
Fidel Gua!, eide-car "Harley
Davidson".
X. X., autocicle "Elizelde".
J. S., side-car "Beart More Precision".
autocicle
Albert Cesarino,
z
"Saltasen".
Antoni Plena, autoeicle "Loryc".
X. X., autoriele "Senechal".
Emili Atmellla, sido-cae "Norton".
J. S.. eide-car "Indien".
Baudili Roca, autociele "Malles".

J. Dru, motocicleta "Triumph".
Ferran de Vizcaya, autocicle
"Elizalde".
SI. Arañó, motocicleta Triumph
Pere Camals, side-car "Harley
Davidson".
Medalles de marre:
—Pene Prats, motocicleta "Ind'en".
side-car "Reading Standard".
Adolf Subirana, autocicle "Citroen".
P. S., autocicle "David".
LI., motocicleta "A. B. C."

De la catästrofe
del Port
Es ereu que hi ha nifs

morts
Fitratur.s • QUE RECLAMEN ALTRES 'areSAPeeereGUTS
Fins abur, a (terrera hora, han
s stat reí:San:ate al J'eje( de la Comanditada de Marina el noi Manel Humbert, de 14 anys, que anava a la golondrina ami, tres senyoretee t, IC se salvaren, domiciliat al carece de 'Villarroel, ii, primer, primera, i una nena dli
anys i un nen de lace, que anaven
ansb En Manuel García, que viu al
marren do Roger de Flor, 136, tercer, sagena.
DILIGENCIES DEL JUTJAT DE MARINA
Atea dimitid tot el _die, el Jutjet de Marina continuà les eeves
actuacions traslladant-se a les 10
del metí el jutge En Lluis Manel de e'illena i el Scu secretani
al Dipeell judicial de l'Hospital
(Mute, na fou practicada l'autopsia als deu morts vlctimes de
rack:ideal, pies trietnes comandara
de l'Armada En Mute Summers
de la Cavada i capee de l'exer ce. En Franrese Tarifa Mendoza.
Segons el resultat de la dita.
autepem, les deu vletimea /numeren per asfixia..
Al migdia el jutge comeneä a
interrogar ele leas:Arrees de la
'golondrina", les deelaracions
dele quals continuaran avui
mati des de le s den. Ahir en rolan interrog„ , - ,,ilantelit dos.
L'IFLUEMCZA DE CURIOSOS AL PORT
Durant el die dahin disminuí
consieerableineut el nombre de
persones que es remueven als
molls, degut, segurament, a que
no ei terca treballs per a buscar
ele po morts que hagin pope qieder al t'enea El nettlbre
de %detienes de la calhetrote, que
s'ignore on poden sser i que han
estat reclamades, eón dos nene i
una ne p a de 14, 3 1 11 anys.
CRIDA
El Jiitge de Marina En Lluie
Manuel de Villena prega a lote
ele que anaven a la "golondrina"
en el moment d'oreirrer l'aceident
que es presentin a les alienes
del j'aja'. Passeig de Colosnb,
23, primer, per tal de prestar deelaratió.
Tion110 prega que ho facin lote
ele que tinguin noticia d'algtin
desaparegut en l'accident de re.
ferimma.
L'ENTERRAMENT GE
LES VIGTIMES

Avui, a lea deu del mate tindrà
lloc l'entereament de les N'Intimes, que paga l'Ajuntament.
Assistiren a eenterramene les
autorilats i l'Ajimetament en corporció anee la banda municipal.
L'Ajtuitament es fa chrree de
toles; les despeses de l'enterrament I rodete un trineo' di, !copietal a lee ferzelles de lee victimee.
L'enterrament sortea tic l'Hospital Clfilie I seguirà pele carrera
de Pro-enea, Muntaner, Diputació i Casanovas. A ¡'encreuament
eeni ees1 p ruii el de lea Corle. Ira.

LA PREMSA ESTRANGERA

TEAT RE

L'errada inevitable :. El tigre d'or :. Del

ROMEA: "Fanny I els

temor a l'esperança, segons Maurrás

sous Griete", comedia en

El mite de França bella, noble i lliure
Buròcrates i
Mussolini, Josep Pla i jo
Sidney Sonnino
burocratitzables
Un error de transcripeie ens
féu dir abur alió que no 'meterme
escrit: que l'ergan de Cierneneeau era 1-Echo de Paris". No;
ja ha saben nimbe els Jinetees
lectora: l'Irgan de l'home de la
guerra, francès, es T'Echo National", fundat pel mateix elemenceau i el director polen del
qual es cg senyor Andre Tardieu.
No cal pas dir cern davant l'enada a .Anterica de l'ex-primer
trances, aquesta fulla parisenca
ha tremolat d'emorió. No menys
da cine mil oients entnsiasles a
lépera de Nova York, no menys
de cine mil a Newhaden, no
menys de cine mil a Nova London, a Providencia, a Boston...
Per eert que l'alcalde de la capital dr Massachussets, en donar
la benvinguda al senyor Ciernenceati ai remete coa) a record una
bandera francesa brodada raen
gentilment i un petit tigre d'or,
simbelic. Tantee de banderes
franceses voleiaven per places i
carrera dels indrets recorreguls
pel senyor Clemeneeau que un
diari nned-amerieä ha pogut escremo que hom ha pogut reviure
eis millors ternee de la vietenia.
Cal confessar que Clemeneeau
ha apaesienat l'opinió pública de
tot Arnerica. El "Philadelphia Puhic Ledger" arriba a dir que
"un riel heme, solitari i sense
inspiradora, Int craprés una misal() que pot canviar e4 enes deis
afees humano". Ja es die nuett;
pene e la lectura dels comentares apareguts a la Primase americana i europea sembla que realrn e t la consciencia ameeimina no
tan sols s'iba rernogut sinú que
s'ha com plegue Manca ara que
es transforme que es el que preien el senyor Clemenceau segons
1 - Echo National", abre es: Comrneure el cofa compre la desea
ete'eg,oisme sagrat", amb que cada poble en mes o en menys es
cuirassa i fer neixer en letrima
popular un daler espontani, magnette, tal Cota nimia aquest aneilt ilJustre sap provocar.
Ha estat ataeal? Va acuse dir.
No re:re:ere pas el pänic deis naeionanstes do 1-Action Française", abatís de la partida del
senyor Clemenceau de França.
Quin disbarat, senyor, quin disbarat1 han (In i repetit seguidament. A darrera hora han alleugerit llar pena i fine i tot s'han
mnig aconsolat. Per luxó Charles
Maurräs que acera de reprendre
la seva rúbrica d:äria en aquell
quolidiä---deizada uns guante dies
per la mort do la seva mare--escrea tple aquest viatge els gronxa del temor a resperanea. Recorlees que parla altfvolament i
franca i que dels aplaudiments
que se li dunen en beneecia
Eranea. Pere renova el perill exposat ea ei seu diari que fui
bona tnia coneepciee política al
eeu entendro falsa: la idea del
pacte, el sistema il.lusori del
protectorat mil; tar anglosaxó
ofert en ces de "provocacid per
par d'Alemanya". Par tal, qui ho
pesaiä en ciar? Segons elaurräs
aquella alianea, útil un temps
pot no casen -ho sempre. No: la
primera prerrogativa d'un Estat sobirà, es la independencia
per a escolle' ele seus
da seguretat.
L'han atacat sobretol, a
rica. El senador Ilitchcok, qui ha
di t que el senyor Clemenceau era
un , em:esari del Gotera trances
mal ceeollite uu altre mamador,
I3oroh ;ventaneel i franceitil reeenegut. A tot abrí) (Si "Journal
des Debate surt dient que dile
atece eón parcials i de notória
inferioritat davaut les afirmachame del senyor Clernenceau gut
martillee de magistrals. Segons
;mimen diari "Clemenceau ha parlar cour un idealista que es mente
súlid sobre terna, ademe:ante-se a
hómens apassionats i al
cuereen dele afees".
El " .rerrips" edinet la possibiMal que aquest viatge sigui un
error politie, un gest pene daeant ei 'ehi lieroic, tot pariste, poi:eres, ardent, amb vuitanta anys que aón vuitanta primaveres, tot st, alt atol, aspe() entre els visques i ele cante, Ilegendari com la mateiza Ecanra
que representa als ulls emule
cans, la belleda, la nublosa, Clemenee:fu és la imatge n'unten,
el simba) glories de da Franca
envaida pels bärbars d'Europa i
vencedora amb l'ajut material o
moral dele poblee i de les consciencies !limas del Planeta.
nosaltres, jo particular/nene atener en aquest vell
l'heroi, com adrede Lenhe co n.
editen dissentint de gairebé, tots
els companys, diesentin sobretot d'En Josep Pla, Muesollini
els feixistes. Can Fn Pla, tan admirable en lea sevee creniques,
tan subtil cii Hure, apreciacione,
en considerar d'aprop el t.:talante, ele comporta! — a paree
Mete es clan — com un esteta
d'alta decadencia, passejant per
le Mulla feixista un tut "cunea.

tapar el nas a la fresca jovenalla d'avui. Com a catalana que
convivim el relativisme de les tres
generacions de compatriotes que
mermen i remenen ,els afees púleles del nostre país, un lime,
una voluntat, un simple caràcter
gairebe normal, cris deixa bocabadats I encesos a la vegada d'ira
i de glória. Tan matee: una sola
de les vuilanta de les primaveres de Olernenevau en val vuitanta opllegades de les de gairebe
la majoria de cavallerets
crates o burocraiitzables que entre nosaltres, dins el catalanisme mateix es bolluguen.
Coincideix el viatge apoteósic
del senyor Clemenceau amb la
mort do l'home de la guerra eaSidney Sonnino, a la qual En
Josep Pla aleada. as refereix en
aquest mateix número. Sonnino,
diu, al "Corriere della Sera" és
reconegut l'exemplar deis liémens que haurien de constituir
la ideal elasso directora d'un
país. "Estadista, — diu "II Popolo d'Italia", restaurader de
;les ßnanees, l'honre de la guerra,
un carácter, borne de fe i d'idees", "L'exercici d'un ricura fon
en tot temps la vida d'aquest ¡tome d'Estat" ha eecrit la "Tribuna", "Noble eiteadä, patriota
fervid, estadista que prodigä a
llena treso p de treball desinteressat", ha dit el "Mondo". El
plany italià ha stet, dones, gairebe unäilima.
J. V. FOIX

Crónica
VAGA SOLUCIONADA

Ahir entraren al treball tots A
obrera de la fundició de ferro deis
senyors i Serra. La setmana pasada la direcció de la dita
casa reu avinent que es considerarien acomiadats el streballadors que Ale uo haguessin 'Times el treball.
UNA FUMIGA PARADA

El passat dissabte la febrica
de teixits que els Nebots de Josep
Innbert tenen al Passatge de l'Ateneu de Sans, es va veure obligada a parar, aire) motiu de l'actual crisi.
La maquinària estä en venda.
Es troben perjudicats cinquenfa obrera.
ASSEMDLEA
La Junta Local de Reformes
Socials eenvoca a totes les Juntes
directises de les Societats obreros i patronals de barbera i perruquers dc Barcelona a la sessió
extraordinäria que e5 celebrarä
el dia 1 de desenibre, a les nou
la nit, al Salé del Nou Cousistori.
Es tractarà de realitzar l'acord
de l'horari d'obrir i linear els es labliments del ram de barbees i
perrummes, que demaeä la Comissiú Mixta de l'ofici.
ELS BARBERS
En la última assemblea celebrada pel Siuidicat Llitire
Barbera i Perruquers, s'aeordä
establir una gubia d'una pesseta
setmenal per a donar un ajut de
30 pessetes als companys afectats
Per la vaga forcosa .
Alguns elements es neguen a
donar la quantitat setmanal d'una
pesseta. De totes numeres. el (Tumenge passat cobraren este ele
barbees i perruquers que es trobaven en vaga forçosa.
CONCLUSIONS APROVADMS EN LA RELINIO DE
LLOGATERS

Reunes el die 23 del ',resma
mes en el local social de la Eraternitat leepublieana de Sane una
nombrosa representació de llogaters, acordaren:
Primer, Que cense sitiarle
ni sublerfugis queden mancilla
d'efecte els desahucie falleis llne
que s'hagi verilleat una reviste
pen seityOr fiscal de S. AL, a fi
do subsanar les interpretaelens
equivoques que es donen en el
Iteial dceret del 21 de juny do
1921, en els Jutjats rituniripals.
Segon. Que la trame iteie d'un
n leshauci efi de manera
que no sigui tan avellea.
Tercer. Que es deilneixi terminantment 1 clara en l'apartat a
de Partirle tercer ‚kit dit Itiiial &crol qué, s'emiten per habllack7,
i aixl no succeirä que ami) aquesta p ernea treguin diverses (anal.
lies de la casa i que vinen en diferente pisos, fallad, ole jutges
mies cope a favor del propiotari.
Quart. Que juan el propletari ‚une a la nasa per
qualsevol necessitat es comprometi a habitar-Id (loe anys seguits.
Cincele. Celebrar un mítIng
convidare-hl a lea penalice mes
signineades cii rifiestionme d'inqui
linee i una mani (estante.
ELS CAMBRERS
La micció de cambrers del Sindical, Unto del lt ein d'Alimontaele
crida a tole els cambrers a l'ate-

guatee actos, de Jerome
K. Jerome, traducen de

MIllas-Raurell
Franny es una artista de cuba ret que fa tornar boig a un Ion
angles, el qual s'enamora d'ella
com un desesperat i s'ht casa,
fíense dir que sigui lord i fent-se
pasar per un artista. Una cegada
casal, porta la seva dona al casteil familiar, i aleshores pasea un
cas COLR un cabás, d'un efecto teatral de primera, perque la tat
Fanny remata eeser la neboda del
majordorn del cateen, i parenta
d'una vintena-de servidora del seu
marit, o sigui de la familia del roa
jordom. El majordom, la seva
dona, les seves filies i lea seves
nebodes i nebots resulten uns fudelfesirns servents i uns perfeotes
puritans, 1 en 'loe d'aprofitar-se
de la situase() de da nova mestressa per a abusar de l'amo, decideixen exercir una tutela severtssima
damunt de Fanny, fina que li fan
la vida impossible, i ella, cremada, els acomiada, descobrint tota
la falsedat de la seva situació I
resienada a les conseqüencies.
Perú les conseqüencies sön d'una
((estelar ineeperada.
El lord, enamorat de <Jebe,
no s'avergonyeix que la seva
dona sigui la neboda del seu
majordom. La familia dels serveres torna a ésser admesa i tot
acaba be. Coma a personatges secunearía hi ha un. patee de Ces
estrafaläries i inofensives, que a
tot ;teten que si; un doctor que ha
sofert una indigestió de Marc Aureli, i empresari de Fallas-,
home de neón, que ala eiet do
!non crespos i que intervé per arranjar les situacions.
En la comedia de Jerome hi
una figura, la del majordom, que
és de primera, i està teta i tallada
anea una ciencia i un art que impresionen. En conjunt, aquesta
obra es emir tantee ubres del tea-.
tre angles, teme Oscar Wilde i
Arnold Bennet; obres en qué es va
a cercar una eituacie ell mes esti,
rada pele cabells mame pugui,
cense mirar la realitat de les coses d'aquest atén ni la humanitat
dele personatges. Es tracta de ter
un "tour de force" teatral, arribant a la situació dele equilibres
rnäxims, i des d'aquesta situeeie
demostrar les Inés fines agitaste
dc e jongleur" i les mes ardidee
l'orees d'acróbata. D'aquesta clacse de comèdies en podrecer die
"aerobäcia teatral". Aerobäcia on
s'hi llueix un esperit inteleigent,
una paraula Melena i una pare:Idee:1 enlluernant. L'obra nuestra
en aquest gimere Cs,., a/ meu
tendre, aquella que es diu "Una
dona sense imnpurtäncia", de Wil,
de.
Jerome potser no es tan im ni
tan arde, cona anees autora ungieses de la sera torda, perä es un
agilissim ceredaire de :arces i
delicies fabricent de tliälleg.
En quen a la traduce') del mea
estimat arree 2,1illäe-Ilaurell, dee
dir-li que cm va semblar perfeeta, perú poiser una mica limeta,
detecte que, en general, ja ii
dit d'attres e.O.C3 ee%es. Te un cahalb que no hl ha res a die des
del pool de Nieta gramatical; peró
dt dcl punt de vieta de lea cosee
d'are u sigui de lee coses viventes, li manea el catalä d'En Milläe
una necee do color i una linea
i pebre i sal, necessaris
semen, en tota mena de literatu,
na i espeetalment en la literatura del teatre.
La interprotaceS, 'tenser una
mica improvisada, vull dir poi: assajada. Ile de confessar sinceraineat que l'Erute Giménez va fer
una ereaciú del majordont digna
de tots ele elogie. Aqueet paper
doble do eervidur i (ronde, tan
Len ;lambed. pel JOrunle, fou compres d'una manera justa i latid!•1•111••n•n••••••••••n•n•••nnn

,l'aquest mes a dos quarts d'oilze de la uit, al sial esfinge suelde
Cunde del Asalto, 58. Es nemeinri% la junta directiva i es traeterä de l'oree/ti:ció a seguir,
A IGUALADA. UN MITING
DELS SINDICATO LLIURE3

El divendree es relebrueä a
neitalada, a hei deu de la nie un
ineing do protesta contra el Sindiertt Unie, pel fel d'haver Miro(hin esquirole en ele llene que
orupaVen el vagutetee del Lliure a
la easa del alunen Paequal Nugimen,
Parlaran els senyors Andreu
',lobee Miguel Plantel, Lleven'?
Martínez, Mute A. Romero i el
president do la Corporació llamen Sales.
ACUSAT D'ASSASSI
l'ir 1 iiiigdia eideä a declarar l'esposa d'En Jamare Rubinal,
del Sindical Unto, que fou aseassinat al ()arree del Cartee el 18
d'octubre passat. La dila veleta
assenvalä d'entre el rúbeo un individu. que es diu lila Mamen, uno'
salt -lo d'haver amsaestriet al eres
eepes, segoes dIgue aquest mimo,
1110:115 abatie de ITIOrtr.
1:11 anar-lo u detenir, Ett
Miiuin reizie(5 a un dele (matra
individua que l'acompanyaven
una pistola I tina earregadpra.
Junt amb lee* dele selle notenpanyants fou detingut 1 portats
tete plegets el calabós del Pitlau
de Jueteia,

Illeene Per En GirriAn
natges «aquesta
que poteer s'alienen •
ren a mida, amb les
primer actor i dereeb
panyia de Romea. Er
el seu papen cartel, j
i matisat, va Iluir eep
i aquells grane reo
vell i d'Urna que si
i allí on
la mä di
L'Esperança Ortiz,
sentar una Fanny vi%
amb els Selle !nomen
i eis seus moments
lendrosa; la telele,
perque l'Esperancet
des artistes que tre;
amb Inés bona volun
La Morera i la Xa
dues solterones co
mes al calle, mea ju
l'hora. L'Estrene, J
tata els demes varen
Deu mana.
Es trist., pece, u
pasa, respecte a les p
de les obres en el n
Alee n'eh° callarla si
d'una comedia en qn
tervingut clemente "t
ha volgut fer U trist confessar-ho,
presentaeiä de "Elan
criats" hi havia dele
donables, i que en qr
Ire del món ja no e
exemple. En el tereer
jama" eue duia l'Este
tit de ball que duia
Ortiz, no podien unan
des. El "pyjama" (ei
lord anglée, cap hon
elegant i que s'estime
eigui del paie que si
de la seva cambra
mena dendumentärie
nyora del timón, a geS
per saltar del Hit,
vestit de seda gris, al
gran e8C0t i amb le. .
mies com si hagués
pera o a un ball de ge
Respecte al decorat
s'hi van mirar i tela 1
lor, n'hi haurà proa
nas i donar un cop d't
sevol revista anglesa
vol fotografia d'un "h
nyor de debe), i conve
decorat de "Fanny
criats", mes que d'un
eles , semblava d'una
un fabricart qualsevo;
construir a la 13onano
miar l'amor i la si
qualsevol coblejadora
Aleó tic trist haver,
lesear, i ho ilic, com
amb la bona intenció ‘„
per la part que ein to
sig que un té de que e
talä l'os el millor del n . JOSEP ?.LARLA DI

aeeee•
Demà, dijuus, se es
;la companyia Orlas 1
tres asees, "La amar.,
tifaz", original dele se
i Buehbineer, música
Vitentberg, adaptada
espanyola pel senyor
partitura pel nuestro 1
Frenen part en la in
les tiples seeyoree La
turnini, ¡ele senyors G
fart, Ripoll i reetante
cuumanyia,

L'Exposició lntn
na! del Mob.le i
ció d'Interi.
L'imputa que han ree
ques de propaganda di
ció Internaeieual del N
coraciú d'Interima que
lebrar-se durant ele
maig i juny de l'any
donant resultats tan
que el Comité executeu
raen terinininia l'etapa
airea es propuse enti
en la fase que mallete
ner definitiva di, eFur
d'aquest inipertent cel
qual han ofert coticen'.
sea ine3 prestigioee
i de l'estranger.
A aquel efecto ala
per a chante dijeus, di,
reuniú magna de la Ju
nezadora, quo esii tate
induetrials leona,* 1 art
nomenada de la nostr
representante (Venteate
raeions enonentiquee i I
Aquesta reunió té per 01
nar cumple dele trebal n
termo, de la importen() . eco e
la coneurrencia (+inmuto
Lamen ezrmsar Oxea in
Miestions, la qual efeet
nitiniearli a l'Exposició
cional del eloble 1 Deoor.
teriors una transeeadent
ordinäria.

PALAU
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GENE.RALITAT
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Per la llengua sta12,11
Continuon arribant a ju Ganeralitat adhesiuns ii Faekitad .10
president amb moteu de,
fot pol governador
mate
gua catalana.
-e.
ditAtiw etureiely
Armarle de ~e cap a.a•etr.
ministre thil •PrebalLreel
tienen, va anar a la Maneo .1m1144
a amuniadar- ari del pte*.eni
PiU L ihig i Çailub,41e14,..
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La Ititlia feixista

Anglaterra i Irlanda

Les potencies a Lausana

La Conferència no fa cas de les re- La Cambra dels Comuns vota per Mussolini, en el Senat i en mig d'o,
clamacions i amenaces dels russos unanimitat en segona lectura el pro- vacions fa l'apologia del feixisme
El poeta d'Annunzio va perdent la seva amiga
La Comissió econòmica • financiera elabora el seu
jecte de Constitució irlandesa

po,

programa de treball

Lausana, 28.-(A les O'30)}s considera segur que la Conferencia no atendrä la demanda de
la delegació russa de participar
a totes les deLliberacions. A la
resposta que se enviare als rus-,
sos s'indicares que el Govern dele
Soviets ha interpretat inexacta-,
ment l'invitació de •M. Poincare
del 14 d'octubre, en la qual
tipulen clarament que la delegació soviética havia d'ocupar-se
solament de la qüestió dels Estrcts...-Havas.
RAKOVSKI ARRIA VELES

Parle, 28. - Comuniquen de
Lausana al e Petit Parisien" que
el delegat rus senyor Bakovski,
ha desmentit categericament el
propósit atribuit a la delegació
boIxevista de retirar-se de la
Conferencia en el cas de no eser
admesa a totes les deliberacions

sa proposarà, en el que es retereix al regim dele Estrets, un
programa molt mes moderat del
que havia estat anunciat en prin
cipi.
En aquest programa hi figura
per damunt de tot la llibertat de
pos pele Estrets per als vaixells
do comerç, I aprohibició absoluta del pas per als navilis de guerra que no vagin proveits de previa autorització; el reglament relatiu al Mar Negro i el control
dels Estrets per una Comissió
internacional. - Hayas.
COMENTARIS DE LA PREMSA

ANGLESA

Londres, 2.8. - Comentant la
qüestió d'Orient escriu el "MorMig Post": "El pervindre de Ter
quiä donen de Ilur cooperació
amb l'Occident i no de ço que
equival a una servitud dele dos
paisos
que viuen solament amb
ele la Conferencia.
Per altea banda el correspon- l'esperança d'una revenja. Fransal del "Matin" a Lausana tela - ça, Italia i la Gran Bretanya s'agra b a que el Govern dele soviets oosten gradualment i sota la saya inspiració ele Estats baleées limitará a considerar eum
patistents I sense cap valor Lotes nics com els petits paisos de
les decisions que s'adoptin sen- l'Europa Central s'uneixen tau, ió de la delegad() rus -. bé. Pot Turquia permetre's res,se l'api-ovac
tar lora d'un moviment d'ass o
ea.
tan poderes?"
-ciaons
Una personalitat turca ha deLa "Westminster Gazette":
plarat que la delegadó turca sosen
oo
garanbitzar
"Si
es
poden
pecó
no
trancaeindrä a Rússia,
re les negociacions amb el pro- que concerneix al Próxim rient
texte de no asee admesa Rússia condicione estables i raonables,
totes les negociacions sense podrá deixar-so a la Societat de
les Naciones el càrrec de deseoreserves-Hayas.
brir un sistema de seguretat
LA IMPRESSIO A PARIS
. més durada. Per aixó cal que
Parte, 118.-A mesura que es Alemanya i Rússia estiguin
coneixen detalle de l'inusitat re- el s de la Societat."
gor del tribunal de uerra rcivo
El "Times": "Els darrers ese
luce:mine teme, le imprensió es deveniments donen una nova fore
mes fonda en tots els cerotes poe ea a la veritat. Cal repetir que
)ftie 1 diplomätics.
la unió i la fermesa eón els Puses
Els comentarte són molt va-, argumente que tenen valor prop
que
faltant
qui
afirmi
reate, no
'
dele t'eres."
podria ésser que en aquest rigor
El "Daily Chronicle": -Si els
es trobés el secret de ea verdade- Estats Mina haguessin desitjat
ra regenerad() de la nació heléacceptar manaments per a Mesonica.-Havas.
potämia i Palestina, Anglaterra
se n'hauria alegrat, per6 no els
LA COMISSIO ECON4~.5A 1
han acceptat i ara As dificil fer
FINANCIERA
una separad() entre la responsaLausana, 28. - La C..unissió
l'estatut coonómie."-económica i financiera ha celebrat una reunió presidida pel se- Radio.
nyor Bariére, el qual preposä a
L'ASSUMPTE DE LA DIVISIO
la Comissió el ptá de treball, ine
DE L'ASSIA MENOR
dicant la conveniencia de consParís, 28. - L'AgÑicia Hayas
tituir tres subconsissions que esconfirma que el Govern brilanic
tarien encarregades d'ocupar-se te el prop6sit de considerar nul
de les Comunicacions i transrecord trilateral de 1920, diviporte, de les qüestions comerdin!, l'Aseia Menor en tres eones
ciales i duaneres i de tes qüesd'influència ktribuides una a
ti o nes económiques, respectivaFranca, una altra a Itälia i la
tercera a Anglaterra. La renúncia
Les qüestions enancieres queanglesa es refereix, dones, a
l l e n reeervades per ésser tractaaquest acord de 1920, diferent el
general
que
des a la discussió
signat a San neme el 1921.-Has,
començarà avui.
vas.
Ismet Paixä formulà algunes
observacions preliminars sobre LA QUESTIO DE MOESUL
d'aquestes darreres qüestions.
POSICIO DEL GOVERN ANCLES
La Comissió tornará a reunirLondres, 28.-Sobre del rumor
se avuit a la tarda.-Havas.
que s'han entaulat negociacions
Lausana, 28.-La comissió d'as durch-angleses per a la cessió
numptes inanciers s'ha reunit de Mossul u canvi del monopoli
aquest madi eseoltant l'informe del petroli, es fa constar que ss
d'Ismet Palees sobre el deute otere . absurd semblant rumor. No pot
abandonar-se un mandat per una
Ha manifestat el representant concessió. A mes a mes, aquest
' ture que l'Imperi otomà no podrá mandat imposa certs deures a la
satisfer la totalitat del deute a població.-Ràdio,
causa de des deesmembracions su
TEITVERIN A RIGA
fertes en el seu territori a que
aquest denle ha d'ésser repartit
Riga, 28.-Ha arribat el senyer
a prorrata entre els dis territo- Txitxerin, que contitmarä el seu
ris que han de considerar-se cene viatge a Lausana.-Havas.
Estala successors.-Radio.
UNA RESPOSTA D'ANGORA

PROGRAMES

Lausana, 28. - El programa
Wavut a la Conferencia ha estat
la celebració de dues reunions,
per les Comissions especials.
Es creu que la delegació rus-

DEL MUNICIPI
El nou esectropolitä Trameversal
• En l'ordre del dia de la sessie
del Consistort qu3 ha fle celebrar-se avui, figura el dictamen
de la Comissió Municipal de Govern, relatiu a les condicione

s

tecniques i económiques en què
l'Ajuntament podria participar
en els beneficie que reporti a la
Sacietat Anónima Ferrocarril
Metropolitä de Barcelona, la rea@azuló del projectat Metropolltä-transversal, la qual Unía cobrirä el trajecte des del carrer
ele Sans a renació del Nord.
Les principals de tes esmentades condicione, eón lee segilente:
L'empresa del nou ferrocarril
Metropolità, sotmeten-se a la
inspecció de l'Ajuntament pagarä durant el periode de consten°,
ció, el cánon de 45.000 peseetes
enriele 1 durant el d'expílotació
Satisfará els nrbitris 1 exaccions
que li siguin aplicables.
La Companyia reconeix a d'A• Juntamen4 una partielpació en
, la recaptació que será de 5.000
pegmt« al e jggressos per ;tul*

Constantinoble, 28.-En la nota del Govern d'Angora de resposta a la protesta formulada

pels Alts Comissaris abate, contra les mesures actualment en vi-,
gar, que perjudiquen el comere
lemetres i any no assoleixen a
1,000.000 de pesantes; de 6.500
pessetes si oscilen entre 1,000.000
i 1,300.000 peesetes; i si la recaptació excedeix d'aquesta quan
Wat la participa-ció s'augmentarà d'un 675 per cent, segons ella.
Adoptarà la Companyia tote
bis «vences que s'introdueixin en
els aparells do protecció; s'obliga a respectar lote els drets que
l'Ajuntament te sobre la vía pebliea, a reservar-4i totes ees tere
res que extregui dele pous i túnels i reconèixer que els permisos obtinguts no impliquen cap
monopoli.
L'empresa tramet a njuntae
ment, al preu de la par, 8.000 accione totalment desemborsables,
més 1.000 accione alliberades 1 3
decimos de les parta benefleiärice al portador que eón gratuites, Els fundadors es comprometen a facilitar la col.locació deis
Mole necessaris por a la compra
de les accione.

L'Ajuntament nomenarä la ter
cera part dele individus del Censen d'Administració un deis quals
serà l'alcalde; tindrà el dret d'exercitar una ricen) Ilscalitradora
per tunea de Me Junte, general',

1-la estat posada en llibertat la germana del
batlle de Cork, Miss Mary Mac Sweeney
Londres, 28.-Cambra dbls Co- de Poincard d'assistir a una remuns.-Mr. Donar Law demanà a unió preliminar de la Conferenla sessió d'ahir als diputare que eia de Brusel.les.- Hayas.

votessin en segona lectura el projecte de lid de Constitució d'Irlauda.

LA PREMSA FRANCESA I LA

QUESTIO DE LES REPARA-

Aquest projecte - digue-ba
d'éeser aprobat el mes tard abans
del dia 6 de desembre i en cas de
no aprobad() cessaria automaticament el Govern provisslonal ir -,
Lindes.
Es presenta una movió .demas
nant que fos rebutjat el projecte,
per() fou desaprobada.
Seguidamente , per unanimitat
e'apeobä en segona lectura el pro
jecte de do Constitució d'Irlanda.-Havas.

CIONS
París, 28,-Parlant de la situacni actual de les Reparacions
el "Petit Parisien" que Púnica
sortida franca es la incautara()
1 la implantació ‘le garauties equi
ttives.
Per aix6-afegeix el dit periódic-Pactitud adoptada en aquest
assumpte pel Govern francés
constitueix una saludable advertencia pels industrials que dirigeexen la política exterior d'Alemanya i que tenen un mes encara
per a reflexionar serenament sobre de les couseqüencies que per
al seu pafs podria portar hur
obstinadó de perseverar en el

MISS MARI' MAC SWEENEY EN

LUSERTAT
Dublin, 28.-Ha estat alliberada la germana del que fou alcalde de Cork, que, C011188 sab, ese
tale fent des de bastants dies li
vaga de la fam.-Havae.

pularitat en el fascio

Roma, 28.-En la sessió celebrada avui al Senat, s'ha diseutit
la politice feixista. Han fet
de la paraula, nombroses oradore, mostrant-se lote favorables
al Govern,
El senyor Barna] na prometenciat un important ologi de Musisolini, parlant de politices estrangera. Di imite ara faena solament que a París i Londres es

mal corma
El senyor Cuno-diu "Le Jour-

nal"-ba fet declaracions idèntiques a les deil senyor Wirth i
l'incompliment de les seves obligacions per part del Reich ha
portal una nova petició de moratória feta ahir mateix a la Comis an) de Reparacions.
La insistencia del Reich en deelarar-se en la impossibilitat de
pagar i les clarfssimes manifestacions dels elements directors
alemanys de defugir a Lora costa les reparacions, proven d'una
manera indubtable que res no
cal esnerar de l'Estat alemany.
Es a la riquesa de l'alt r a banda del fthin, que Iluny d'ésser
debilitada per la guerra, s'ha
vist , poi contrari augmentada. a
la que es precie demanar les
justas e indispensables reparacions.-flavas.

DETENCIO DEL CAP REDEL,

MURPHY
Dublin, 28.-S'anuncia oficialment la detenció de Marphy, cap
deis irregulars que havia mestrat recentment gran activitat a
Ir landa del Sud -Hayas.
Ele GOVERNADOR GENERAL
D'IRLANDA, LLIURE

Dublin, 28.-Circula insistentment el rumor que Mr. Timothy
ilealy será nomenat governader
general de l'Estat !llore d'Irlanda.
-Hayas.
ZAGLUL NO ES RETIRA
Londres, 28.-Els representants del lider nacionalista egir-ci Zagluil- Paixà desmenten que el
cap nacionalista presoner a la
fortalesa de Gibraltar hagi decidit de retirar-se de la política.-

LA QUESTIO OELS OEUTES IN-

Hayas.

TERALIATS

LLOYD GEORGE CONTESTI'- RA
Lendres, 28. - Se sap que enA CLEFRENCEAU
tre els ministres anglesos exisLondres, 28.-Lloyd George ha tele un cert moviment a favor de
deelarat que té el prepósit de con rebana, d'alguns deis principals
testar quan ii sembli necessari, punts continguts en la nota de
a les declaracions de Al. Ciernen- Balfour, principalment en eo (me
1 es refereix al pagament proporceau.-Radio.

cional per Francn d'un interes
total sobre Ilur Deute a Anglater-

ELS PRELIMINARS DE LA CON- ra, interes igual a l'import. dema-

PERENCIA DE BRUSEL_LLS nat en el rnateix sentit pels ereLondres, 28. - S'assegura que ditors nordamericans.
Henar Law acceptarà la invitació
Per ele que a la data de la Confereneia es refereix, s'assegura
e«.
que s'ha trames el primer minisestranger, es manuesta l'estrae tre anglés una invitació directa
nyesa que causa a a•quest Go- indicant-li el 15 de desembre com
almit máxim.
vern aquesta protesta que tenInterrogat alee Bonar Lav per
del' a matareis- el ragirn de capitulacions abolit corn anacrónie un diputat a la Cumbres dele Comune, declarà que el Govern
pel Govern kemalista.
considerava Bruce de procedir
LES ATIMOUGIONs DEL CALIFA nou examen de la qüuestie dels
Angora, 28.-L'Assemblea eia- deutes inter-aliats sota tote els
cional elabora el reglament re- seus aspectes.
Es cunee en donar a aquesta
tedio a les atribucions del Califa.
Aquest ha rebut 4ls compliments declaració el carácter d'una condel general Pelle 1 del nund Je flrmació deis rumore que circulen respecte d'un abandó parcial
San Santitate-Radio.
de la nota Balfour.-Radio.
L'EXEOUCIO DELS RESPONSAELES GRECS
ELS CONDEMNATS FOREN
AFUSELLATS

LA OPIMO ALEMANYA ESTA
INQUIETA

als
Una bona part de la Premsee,

amaga Ilur despit de veure'l
nyat de la vida politice del es

jale.

donguin colupte del paper repree
eentat per Itälia a la gran guerra, que impedí a Austria poder
ajudar a Alemanya en el front
francés.
El president. del Con g a:, se-

nyor Mussolini, s'aixeca després
per a contestar els oradors. Els
Isenadors li tributen una gran
evade i el seu discurs le interromput a quasi lote els paré,
gres per aclamaciens entusiastes.

Comença enanifestant Museo,
tini que no dissoldrà el feixisme
que constitueix una forea que
l'obeeix regament. E lliberalisme ha estat sempre fill d'una
revolucid eom he demostren la
histeria de França i la d'Alíselaterna. A Itàlia ha passat el matela.
A Ithea era impossibe un
A ftälia era impossible un Goe
vern de transició. puix la pelle
tica ntaliana eslava completament exhaurida. Calla fer us esriere per a salvar el pals. Per
fler-ho vaig haver d'elegir els
enajene que estaven fora de la
hei ,puix no n'hi havia d'a ltr es

de possibles i abans -que tot era
la salvació de la pàtria. Podía
haver abusat del poder i procia-.
mar una dictadura. No vaig in.tentar sortir-me de les Ileis.
11i ha mente capitals a la vida
d'un poble i han d'ésser reepeee
tats. Vull solament la dieciplina,
!empecí de la Llei; la Llibertat;
pecó no el Ilihertinatge. Ningel
no podrá per alzó tractar-me de
reaccionari. No em declaro contra del proletariat .al qual procurare aeavorir elevant el seu
nirell moral i material.
Respecte a poli: ira estrangera,
he de repetir que ele Tractats seran respectats. No faiat imperiaHeme buseant aventures impos.
sibles, per() no per aix4 reenneiarem a1s /metros idéale, Mantindrem la torea, pule si no tos
aixf. estariem de.sarmats davant
dr, totes les Nacions. Ja comenren de comprendre ele alíate 1
tete ele (lames nobles que a les
reos d'Itàlia circula una sang ',ova i que la nació, dintre de l'ideal
de pan. vol el sen resnrgiment 1
camina resalta cap al gloriós ese
devenido r.
Les permites de Mussolini eón
ofegades per una gra no-vació, la
qua l dura llarga estona.
El Senat aprovat itespres un
ordre del dia, aprovant les declaracions do Mussolini.-Ilädio.
EL SENAT ITALIA
Roma, 28.-El Senat, després
(lel discurs del senyor Mussolini,
ha votat per unanirnitat l'atiopcie
de les declaracions del cap del

Govern.
També aprovà les dotzaves pro
visionals fins a darrers de juny.

Londres, 28.-El ministeri d'Afers Estrangers comunica, amb
carácter oficial que un telegrama
procedente d'Atenes diu que el senyor (junards i els cinc ex-ministres que anib ell foren condemnats a mort en Consell de guerra. Han estat afusellats aquest
mati a lees onze. - Hayas.

Berlin, 28.-Regna inquieto 1 -Hayas.
en la opinió alemanya. Aquí s'assegura que la Conferencia de_ D'ANNUNZIO PERD LA POPUBrussed.les será ajornada i s'han
LARITAT
rebut en els cercles oficials desRoma, 29.-Sembla manifeepatios alarmante dels paisos tar-se en delerminats cercles poritenans.
litice elltedia un corrent hostil
Les divises nan tornat a pujar
D'Annuzio.
des d'ahir, continuant ltur asEs comenta, en efecto, un <meconstó interrompuda amb la for- ten "Invitació als Raleares", el
mació del Govern Curio. -Radio. qual aconsella que es deixi traes.

i creará una oficina inspectora
de l'empreea cene a accionista,
tndependentment del que percebi per ocupa-cid de la via pública
i del seise)].
L'Ajunhament tindrä, en tot
moment, el dret (l'Adquirir a piare les accione en poder de pare
ticulars. (luan pneseeixi la majoria dalles vindrä eleligat al
rescat al comptat ae les anees.
Podrá Lambe acordes edquirir la
totalitat de les accione en oírculació. En aquest ces, el preu a
pagar no será inferior a 625 pes,

s'hanpersonat a l'Alcadia per a
agrair l'atenció del senyor alcalde, i al mateix temps les disposicions de l'Ajuntament refeM. TAR0.--Al camp de ice de % murente a l'enterrament de les diro S. C. efectuaren un inatch de camelotes vietimes.
Per a lamentar la dita catete- nat els primera equips del C. D. Matare
trote, s'han rebut a l'Alcaedia te- i Muro S. C. Extraordinària era re-xposlegramos del president del Unie- tació per a presenciar el partit acudird
se!! rie ministres, del arquebisbe al camp una gran ;catada. El resaltat
de Valencia, del cap superior de com es tenia per descomptat; no ehstant,
la guàrdia urbana i cerimonial bou de gran trionif Per a 'lloro. que inque es troba a Madrid i una co- trodui al marc dels del Mataró itgels, no
municació mol expressiva del alcancant aquests cap tanto, a pesar del
censo l general d'Itàlia a Barce- complet domini de I'lluro. que estigué de-

- lona
setes.
Alinateix lempsd per al metete
Per a facilitar el trànsit de
l'expletadó per l'empresa a la de °tejed:e, visitaren el senyor all'Ajuntament, s'establirà ben so- calde el sots- director de la Comcietat d'explotació que es farN panyia Arrendatäria de Tablees,
cueree de la mateixa en quant senyor Albacete; el cap dels serl'Ajuntament adquireixi la pro- vele maritime do la mateixa senyor Quijano, el delegat regi per
pietat de les accione.
a la repressió del centraban don
EI condal de la olutat Joaquim d'Echafeile i el governaPer delegad() expressa del dor civil de Valenda don Rafel
senyor alcalde, el cap accidental Garcia Oramechea.
do l'Oficina de Ceremonial, senyor
Ahlr al niali va arribar de Ma-,
Puigdomänecb, va visitar en Dure drid el comandant do Marina don
domicilie de les vletimes de la Antoni del Castillo, i per endercatástrofe del port, donant- loe el ece exprés del senyor ministre de
pesame per tan sensible desgrà- Marina ha visitat al senyor
cia.
donant-li el pesam per La
Ahir al =ti lea eta, Uranios dita desaräcia.
•

quil a D'Aluminio, per() signa,
cant a aeuest que deixi tranq14

CATALUNYA

més estupend. No va decaure ni un sol
moment l'entusiasme i fe dels mataronass
ansiosos d'aleanear el gol de l'honor, proporcionant-ne amb ell una magnifica tarda futbolista. L.-1 serenitat, recen t i opontenitat del portee del C. D. Matan') evité
demes l'entrada de diversos gols mes. Vieren ésser . aplaudits per unes jugades esplèndides tots dos equipe.
- Al Foment limaron; tingué lloe
l'anunciat concert intim a llaor de Santa
Cecilia. Prctigueren part al concert, que
ion mole interessant, les duce scccions de

l'Acadèmia, choral i instrumental, evecutam se ComposicIens de Mendeisshen,
2argas i Godefroy, essent-ne molt ardandits. Les forrnoses senyeretes Font i Miró
interpretaren diverses i escollides canço-

Aquesta nora actitud delst
listes envere el eapdill dePier
podria reell be demostrar queja
ruptura ente e mug en i el feixis
no es decante gaire d'ésser el,
nitiva. per le qual cosa flOdr4
complicacions, santa
per pan dele sindicalistes, nis
quals el poeta s'ha intere n. amol( en aquests Iteren temps

sorgir

Radio.
EXPULSIO D'UN ESPECULAIM
Pare, 28. - El ministre delh
tenor ha deeidit expulsar 4
Franca al aúldit austriac Ote
Oetave, el qual enclava s'o>.
nir de crèdits par a especular me
mercaderies amb repercussie
el cure deis canvis a París. -ha,
vas.
FRED 1 NEU A FRANCA

Paris, 28.-Des de fa dos di
es desenrotllen tempestes de a
a diversos departaments.
A l'Alt Loire, després d'algu
dies de sol, la temperatura
baixat aobtadament, caiguen
neu que ha cebert la terna a
una capa d'ailguess oentImet
de gruix.
En el Loire nevä anit daluu
de Saint-Elienne i la sera reg
La temperatura es molt fr
A Savoia nesä anit en abusé
cta. damunt teta la regle de Bon
neville,
Nl vent nord bufa amb torta
continua nevant.
A Saone-et-Loire tests els toreos cesan nevare.
El frei es ente intens 1 el Sanne comenea de portar petits tropos de eel.
En el 14180is central tarnlhi
nevat. A Aurillac la capa de ne
arriba a cinc centímetres. D'a
tres hoce arriben semblante no

tfeies.-Radio.
LES COMUNICACIONS SERIES A
FRANCA I A ALEMAISTA
París, lIh. (Cambra dels Upe.
tats).-En la discussió del pro-

supoet d'aeronàutica, el sots-secretarl
ram examiné extensament el problema de les comunicacions adrtea.
Demostré que la creacid dc llnies aeries interinseionale fle te
petera necessitat per França.
nen ressortir l'orador la pe-a
cenveniencia de deixar que s'estahleialn a Alentanya les profeses
'Mies airees de Comunicacions.
En aquests serveis suposatsdigné----els aparells catan dirigi3
per plIots de guerra i amb el pte,
texte de lee comunicacions tes
meroiale es persegueix i es perla
a la práctica un fi purament bk'd
Aertleä dient que hauria
jereces prohibir a Alemanya lata
bricació de material aeri, o se
metre aquesta fabricació a unan
gotosa vigilancia inte ra y - •
Hayas.
LA CRISI PORTUGUESA

Lisboa, 28. - La crisi /lila]
tonal, que estaba latent des
fa alg-,unessotmanes, anava del
oir el seu desenrotilament.
El President torneará el n
Govern ande alguns minis
&retinte i d'altres que no lo se
Continua augmentant de d
ne-na sorprenent la carente -le
vida-Rayas.

netes, esiant-ne molt feicitades no su-li
delkiesitat de llur vea, sinó pti
segeretat en la interpremi).

d'en modo extraordiaari la delicie5-e
posició Jocu d'infants", de Forn.i
ohrer. setwe inefiraci4
regidor seayor Mondé,. FI coacurs,
els tetes aplaudienents, ablitei a eint
proaceni a toas dom. El pUblic
agradat del concert

- Al Ciaré Pal.tce i després de
projecciú de l'extraordiari3
"Els guatee genets de l'ApoMipst"
ren "Les Conders", CeCénttics ^:115
eeet booS:

M. Silva, d,Insder de

i moteea ale unals fa exeemar
halls; germanes Debe', cine i hdls
Ice fan malament. i la formosa
ta Dolors Gontalre, de veu fina,
art i enlitternadera gementadá
- Al Cinetns Maleen is mol! el
giada le grandlosa pai.bicula "Ll 11112
l'ajusticiada". i al (',ai-arre aRrali
"El Quixot modera", per En D
Fairbanks.
-

Per a denle a la nit al grandiís

nenes Modes-n" hi lea awnicidt ele
miting organitzat per els Sindicae
Cenfederació General de Treballade
Cataltmya en proceeta deis (eta ocascl dimarts darrer sis »Ibais de ti
brica dels filie de A. abonas

Dimeorea, Ird de Trovernbro 1922

LA PUBLICITAT

CONFERENCIES

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS

La qilestió del M.,rroc
si s'ha procedit be o no. Per an- d'Abaran, manifestant que va ha- nació 1 un altea credit de 20,399
ver-hi sorpresa per a tots t ocu- pessetes al pressupost de Urea-.
tecedents, no especialmente.
pürendes
EI senyor Banda: No hi ha dret pant-se de la responeabilltat de ses de contribucions 1
El suplicatori per
fer el que esté fent S. S., per t'AH Comandament. Diu que quan bliquee.
tot d'Ordra palie, que no Ile- antecedente
S'aprova sense debat
de fa trenta anys a el mateix Reí pren el comandageix, pera que tramet al minisposa
a
diseussió
el
dietaEs
processar a Bel,: nguer
l'estranger, no pot procedir S. S. ment de les tropes, el general en
1~~~~~eiam
tre.
Contra d'una persona. (lié, en iles cap ha de refrendar els artes del men de /a mateixa Comiseió soS'ha Ilegit et dietallell
Eaplica el cae de Irescriptor ,esquerres.)
'Prop de tres quarts Ue cinc,
bre el projecte de concessió al
Monarca,
1
per
tant
ha
d'assumir,
comísele def suptieate e p
s'obre ha sessió, sota la presiden- Albert Ghirhldo.
pressupest de Foment de diveren
lloo,
del
ministre
do
la
GuerEl
ministre
de
la
Governao16
Se'l detingue al carrer, se'l por stegueix dient que el funcionad ra, la responsabilltat dele actas sos nridils que pujen a 23.671,945 processar e/ general Buentgder
cia d'En Bugallal.
El senyor Cubrirla 1 r are
Al banc blau, els ministres de tä a la presó, on estigue dos di" que va rebre aquests antecedente, del Rei.
pessetes.
firma a la majoria 'j ela Governació. Estat i Gràcia i fou esposat en comparryia d'un i de conformitat als guate ¡incoeEl duo de la Roca Imana au- seva
Prieto: Llästima que
El
senyor
lladre; se'l tremole a Alealä i d'a- dl, no té cap culpa. Ens referim no llagues estat a Animal. (Ru- gime aclariments que eón con- missió, faverabbe a la eeneesatert
Justicia.
deil
suplicatort.
S'aprova l'acta de l'anterior 111 a Saragossa i Barcelona 1 alli a un període de temps en que ra- mors i toca de campaneta.)
testats pel ministre de Foment
En l'informe es diu I
s'assabentà que anava a asee gitació era eran a Europa i a Essessid.
El senyer Marin LA/aro parla 1 s'aprova el dictamen.
missió considera que
expatriat.
PRECS I PREGUNTES
Es (lene lectura a la petició Berenguer
panya estaven sospeses les ga- de les facultats del Congres en
gel ésser pea
Entretant, un grup d'ateneistes ranties constitucionals.
El senyor Italparda diu que el
relació amb la Constituele, per del suplicatori del Consell Suprem
Suprem de Guc
Govera ha coneertat tractats feu gestions i logrä la so ya IhDI senyor Solano: Ja contesta- a procedir contra els ministres i de Guerra i Marina per a pro- Consell
rina, pene no dictaran
amb Anglaterea. França i Norue- bertat i fou traslladat a Madrid. rem a aix6.
diu que hi ha un buit legislatiu cessar al geneeal de divisa) don
cas, que la Ceunbra r
jo pregunto: Es pot fer aixee
ga i ha prescindit de Poisligacie
El President: El que contesta que no pot omplir una sola Cele- Därnas Berenguer, per entendre el El
senyor Azpeitia,
constitucional d'obtenir la ra- En aquell cae interveniren di- ara As el ministre.
bra. El Congres no pot anticipar- que incorrf en omIssfons i negli- ta, no ha remes encare
tificacie corresponent de les verses persones de solveneia soEl ministre de la Governaoló:
gencies quo produiren graue particular demaaant
se a determinacions de la CoroCorte. Com en aquests traelats miau, entre les quals figurava l'o- El que vaig dir es que va portar- na.
danys a la pàtria.
Tribunal Suprem qui el
a'han perjudicat interessos de rador.
se al manicomi perque era boig,
Seguidament es Ilegen el dic• El senyor Villanueva: Done la
En Ghiranto es un estranger puix es el menys que podia fer el Cambra dels Comuna va prendre tamen de la Comissie en el qual el processament del «u
diversem inclústries, és necessari
renguee.
que el Parlament entengui en perales? Es un indesitjable? Govern espanyol per humanitat.
l'acord de demnnar al Rei que es fa constar que, seuse entrar
Com que tires domé
Es prou la domínela d'una seEn el cae de la detenció de la esborres de la 'lista de ministres a juljar els fets, demana al Senat llegirä el vot particul:
l'assumpte.
EI ministre d'Estat fl contesta nyoreta per a detenir-lo? I si no senyoreta que estaba amb un lite- a determinados persones.
ettei conceden' erl suplieatori per dimarts de la se-tomar
esteva justificada la detenció, rat a un hotel, ni bi vol entrar per
explicant corn s'han concertat ele
En acaban, reedifica l'Alcalà a processar el general Berenguer. no comenearä ea deba
tractats i justifica la conducta porque es feu? L'errada policia- la Indoee especial, puix ell no ve Zamora, dient que ei hi havien
seguit, s'aixeca la sessió. Cambra.
ca es indubtable.
aqui a defensar a unes persones dos plans no n'hi havia cap de
del Govern.
—
Holte senadora ami
Llegeix la lletra que li remete per a ferie al cor d'altres.
Per les converses dele dipue
bo. manifestant que en el seu
IMPRE8S10 POLITICA
seu promesa de votar
Si tot aix6 se l'hi //agites co- discurs havia dit que no hi havia
tate i el to bate en que parla el el comte ele Coello de 'Portugal,
del suplieatore
El senyor Alcalà Zamora no ha
ministre no es poden remitir dee ministre de la Governació ales- municat a e Ilen el moment °por- eap plan.
Els ministerial res
estat pas gaire fidel al sexi prop6hauria fet una investigarle
hores, donant-li explicacions de
talle de la seva resposta.
Aleshores
Prieto:
seva °palió fleta a oon
El senyor
la detenció i oferint rectificar privada 1 tots poden estar segues patente hi havia a Annual cinc sit de no donar a les seves inter- titud del arevera.
Rectifiquen ambdós.
venciens en el debat sobre l'exque hauria fet estricta justicia.
A Peinpar de l'article 164 del els erros comesos.
En el Cengree 'd'ha p
Es euspen el debat, quedant el mil hornos?
Censura la conduela de la poreglament, el senyor Parteda fa
diu pedient Picasso cap mena de ea- preferencia a abeeee tes
Alcalá
Zamora
Pl
senyor
ministre
en
l'ús
de
la
paraula.
cariteter
potaje,
puix
pel
que
es
neta
que
justifica
els
seus
erros
que
dir
ús de la paraula per a
que Lt con
Alguns diputats exposen el de- que sobre el propesit d'aliar a veu a la reasenya de la sesea), dificultats
l'altre dia defensä una proposi- dient que si fa el que fa, es perAlhucemas hi ha una carta del fora de una breu ratificació dele suplicatori Berenguer
sig
que
seteueixi,
Leerá
el
que
es
pot.
Aix6
si
no
es
una
P
re
s
i
en
arribar
a
les
reetifica1
cid
al Govern.
-dentmaifslmpoibta general Silvestre al vescomte d'E- eärrecs que el divendres va diri- per
norte, se suspengue el debat; al baixesa. es pel tnenye una valenALTRE "JUERGA" PA httaTICI
na. !Aquest ho nega rodonament
d'accedir-hi.
Govern Allendesalazar, no
al
gir
dia següent, no feu tes del seu tia dialéctica.
Els
diaria do tecird 'In l'oro
1 diu que mai s'ha dirigit al ge- ha tot altra cosa sino pronunciar
ORDRE DEL DIA
Cita nitre cas de la detenció
dret, i passà la seesiö sense que
que aquella ciutat ree .e" e. una
neral Silvestre.
peus,
a
un
discute
potaje
de
cap
es tractés d'aix6, per6 avui, da- d'un escripter i una senyora cine
Continua la discussió de l'exbandera al grup de r
Llegeix un fragment de la can.
vant la importäncia de la pro- amb una nena estaven en un ha- pedient Picasso.
ta en la qual es diu que no ha pie de virulencia contra el senyor Melilla, que comanda e •.:- Crt& enSánchez
Guerra.
tonal cordobés Núaez
El senyor Marin Läzaro segun de deixar-se t'ilusionar per la
posició, deroga al president se- tee
Diu que d'escriptor se'l poca el set' discurs interromput el di- presea en arribar als objectius
El primer discurs del senyor
La bandera serie be
gueixi el debat amb el caräcter
nee.
en
Hibertat,
pene
quedé
a
la
Dials
vendres
en
dones cordobeses.
contestació
al
que
pro
Alcalá
Zamora
no
va
satisfer
eninterpeelació parque puguin ine
fiaste per a anar aAlhueemas.
recci6 de Seguretat. Primer ein nunciä l'Alcalä Zamora en defenperA lacte de la reme
seus
companys
concentrats,
retirete
tervenir-hi nitres oradors.
El vescomte d'Eza: Pene aguas
re tes
El President diu que el trämit digueren que es dedicava al bar la Ponencia Iliberal.
ta carta de al general Berenguer. que limitant-se a fundamentar els regulare i es con
Defensa al Gevern sobre l'estat
.e-al
l'actleaci6 de les opesicions amb Reis i el president del
reglamentar es sometre-la a yo- "chantage", per6 despees em maVena: Es igual.
laceó i si ho desitja el senyor nifestaren que no era per aix6, en que estaven des tropes que vaContinua l'Alcalà Zamora re- argumente purament jurídica no ministres.
Portela, es procedirà aixf. Si vol sino perquè feia tres anys havia ren anar a socorre a Melilla, ex- collint les manifestacions d'En sabe donar-li una significació po- EL DICTAMEN DE LA
DEL SUPLICA*1
rectificar, deu fer-ho curtament. escrit un naire subversiu i se posan t o que varen fer en la cante Marín Läzaro. rectificant tot el litice en consonància amb el del
Com ja hern dit, aquesta
El senyor Portea rectifica I l'enviaria al jutjat, pene no se'l panya.
que ha die fent acusacions al ßenver Sánchez Guerra,
al
Quan
git
Senat
va
formular-se
el'
eärree;
el dictamen sol
s cridat constantment a l'ordre podia posar en llibertat fins que
Kettii el senyor Alcalà Zamora
Govern Allendesalazer, provocant
ha procurat ter la pau i ha donat ritració per a processar al g
'per la Presidencia, perquè se sortfs el 'libre, que no es trobava culpant del mal des de l'Escala grana murnturie 1 rialles.
fins a l'Estat Major Central, jo
surt de l'objecte de la rectifica-. enlloc. (Grans rumore.)
En acabar, els Iliberails raptare- guet als seus companys, pene es guer.
Després d'una exposició
A continuacie explica el cae de no tenia temps de demanar dados deixen.
pot jugar doble contra senzill que
cid.
"Ele Amics Previsors", i aludeix ofieials i vaig tenir de valetrean
L'orador diu que callaré
dehnt i s'ai- en l'intimitat els caps de la con- el dictamen diu aixi:
Se
suspen
aquest
"La Comissiö unen que t
quan el President li contesti a a les nos notes otleiosee que amb d'aquells partioulars que va:g actea la seseiö a cale ,119 r iq (le eeetracie creuen que el senyor
Alcal Zamora ha fet salat amb la, a l'examen del precie.
aquesta manifestació: Ha afirmat aquest motiu publicä la Direcció proporcionar-me.
non.
El
senyor
Alvarado: I qui forNo es tracta de judicar a
seva emveetida al senyor Sánchez
el ministre de Gràcia 1 Justicia de Seguretat, i que, mancant a les
general Damas Berengner
mulé aquest càrrec?
Guerra.
que jo Ii h eatribuit que feia poe Ilets, es detingué 1 retingué a alva
Marín
1./tzare:
la
funció constitucional del
El
senyor
Mica judicial i electoral al die- guns ciutadans.
El senyen ehnchez Guerra, per, el seu
dia podrà, si ho estin
Aludeix fambe al incident d'En formular-lo el president de la
tecle de Valdeorras i penes, i
satisfer
els
ex-ministres
acusats,
dre al processat.
Comença la sessió prop de tres
jo lie que (inc provee d'ala& Em Millän de Priego amb els jutges Comissió.
tanntateia
ha
fet
una
cara
maese
El senyor AIrearado: Demano alia rt e de guatee, presidint el
La competencia ele la
pe Met que les Ilegeixi pmunicipals de Madrid, i diu que
farrenya als Iliberale, el guate, el seu cas de Senat és extiC
senyor Sänehez de Toca.
Davant la negativa presiden e aquestos han sigut maese porues. la paraula.
"revela
d'aquesta
infidelitat
idee
No h ad'avanear res resp
Al bane blau, els .minielres
El senyor Alcalà Zamora : El
chi] perquè alce no pot fer-se I Fa poca dies arribe una persopresident, ban reacciona', i el se- pabilitat del general Seres
càrrec es formulé quinze dies Marina i Foment.
sense la presa en consideració da na de gran solvencia de BarceloAlcalà
Zamora
ha
mirat
de
nyor
concretar-se
a considerar e
la proposició En Portela s'asseu. na i a l'estaca.) fou detinguda per abans i fine va dir-se que era
FRECS I PREGUNTES
reeollir aquest estat d'esperit dels punt de vista d'una raciona
El ministre de Gräola I Justiela la policía. Li preguntaren si por- el cärree màxim del elinaneen.
terpretació de la immunitati
El serryor Ortoga N'orejón s'oEl senyor Alvarado: A mes
diu que ell el qué afirmé fou que tava armes i contesté que portava
D'ençà del divendres han pas- en relació amb a Llei de e'
de los diferéneles de emitees deia als agraris que no pa . un revolver a la maleta, peró que mes, jo demostrare que no vaig cupa
ea',
masses
coses
perque
tls
caps
ni que han surgit entre el directl'any 1922.
guessin les rendes forals i ante tenia úe de llicencia d'armes, per dir aix6.
1..a concessi6 del suplicati
El senyor Marín Lázaro: Sa ter del Conservatori i un profese coneentrate encara estiguin enua
és una predicach5 contra la llei. esser del someten Portava una
jets
amb
el
president
del
Consell.
sor
del
dit
centre,
les
quals
han
dies de cap manera la culp
senyoria va dir que el més greu
Está disposat a aceepter una carta per a en Colc,rn i Cardany,
El
nanas
discurs
negant
les
resd'un
exformació
limitada
així la fundó de la
donat !loe a ea
ampla interpel.lació sobre aquest al dia següent tingud aquest que no era ver d'Annual sine que el pedient, i prega que aquest es porsabilitats, el senyor Sánchez tima aquesta:
assumpte, pece en aquest anee anar a treure de la Direeciö al de- pitjor de la catäetrofe bou el de tramiti ràpidament.
Guerra el pronuncié creient que
Primer.—Que Pauteritrac
Monte-Arruit.
tingut
mera i amb motiu d'aquesk
El ministre de Foment ofereix per gratitud lote els grupa con- mana no hi ha res que faci
El senyor Aivarado: Atx6 es
Parla del aleas que es la amb
euesie no es possible tramitar-.
traslladar el prec al seu eompany servadors formarien el quadro en atac a la prerrogativa COI1411
les fiches peliciaques, que en una altra cosa Len diferent a la el
la .
defensa del Govern.
litica del senador; i
dilnstrucció pública.
El senyor Port ela retira la Dro molts casos són fruit de la passió d'atribuir-me que jo digues per
Disiente de governar une
Segon.--Que resulta red
El senyor Duran 1 Ventcsa
no és possible contendre-les a fonamentar Ila responsabilitat tracia
pesicie.
guante
mesos
amb
l'ajut
dels
Ilel'article primer de la Llei d
de la segregaoi6 de l'Ajuaed que abans a dit S, S.
Continua la interpel.lació del amb els antecedente penals.
berels,
ara
el
senynr
Sánchez
de
1912, en virtud de la cp
El senyor Marin Lázaro llegeix tament de eallazarnés, provincia
El senyor Serradell: Algunos
senyor Bestei' sobre ordre púGuerra tracta d'empaIntar una al- a Consell Suprem de Guerr
de
Castelló,
del
poble
de
Val
d'Alun
troe
del
discurs
que
en
una
eón una falsetat, com demostraba, porque aquest es constitueni tra etapa de govern amb la com- coneixement de les causes d
sesside del mes de novembre proEl Pre sident fa avinent que por rem.
plaseeneia de les tiretes. Aquesta 1 diputats, primer: que aque
en Ajuntament independent.
nuncié l'Alcalá Zamora en el que
en
aquest
El
senyor
Cessorlo
ja
dues
setmanee
1
Gallardo
ten
es l'interpretad() que l'Alealaä litars o marine no retirats
Aquest dictamen fa molt temps
`assumpte i hi ha monees pregun- diu que ell mai ha tingut relance es consigna aquest judici.
El senyor Alcalá Zamora: Aitue que figura a l'ordre del din i com Zamora ha lonat al seu diseurs. el fet estigui compris en
tes i interpel.lacions urgents que amb En Minan de Priego, ami) el
no deu merèixer tracte desigual Per() el grup conservador, l'adhe- especia de l'exercit i de l'A
no poden explanuar-se per man- que sols ha canviat la salutaciö. no vaig dir-ho a la ConliS8i6 si- un Ajuntament do la provincia sió deis guate captava el senyor (er r quan el procediment n
Les referencies que d'ell té sea ne al Sale de tiesaions i en cir- de Castelló que altre de la pro- Sänehez Guerra, no han quedat a mis a mis contra altres
ca de temps. Per alzó, prega als
diputats quo hagin d'intervenir, de que és un horno honrat, peni curnstäncies molt diferente.
putats ni sobre altres fets
•
El senyor Marín Lázaro; Pene vincia de Barcelona, al qual re- ni eilig satisfets del discurs del quals tingui competencia la
que ho facin amb la mejor bre- el gre.0 is que un funcionad honse li ha fet una segre- cap del Govern. Si el senyor Sánsentí:len),
S.
S.
ha
dit
que
per
Animal
han
rat i do bona fe cregui que pot
vetat possible.
prega a la Mesa que post chez Guerra no hagués portat a dinAria.
El senyor Guerra del Rio torna sustituir als jutges i, sobre tot, passat tots els paisos que han gació,
En efecto, és cvident que e
discussió el mes aviat possible les Corta l'expedient Picasso,
rectificar.
als encarregats diaplicar la hiel. tingut empreses coloniaLs, pele) a
el referit dietament de la comise s'hituria estalviat moltes engúnics mir) Berenguer es tmilitar i I
cap
no
ha
passat
per
Zeluan
ni
en
lee
seves
anteriors
Es
greu
que
perque
a
ell
Ii
sembli
.
Insisteix
rnt ut es dirigeix solament u
i mollea humiliacions.
Governació.
manifestacions i afegeix que hi dolenta una cosa pugui empilar per Monte-Arruit, i com quo jo siöDIde
dit senador i únierunent
diu,
en
nom
de
FM:rió
senyor
Segens
el
senyor
Alcalà
Zamola presó. el manicomi i tot el que estimo perjudicial que en ple la minoria, que s'oposaré ami) ra la maniobra del President s'ha competencia de la jurisdied
ha entre els 28 estrangers definges a Barcelona, un sacerdot villgui. Aix6 es un perill per a la Parlament es digui alee, pel que totes lee seves torees a que el frustrat
1 ovni el senyor Sänehez ró en tot cas la Comissi6 er Cii n.. .retiene angees que porta nou me- policia, puix taxi s'encubra la vio- pateix el nostre prestigi, vaig a dit projecte de hei sigui aprovat. Guerra es troba en la mateixa si- judicar la qüestió de comp
de
eo
que
esdevindir
quelcom
Per tot l'esposa tés edu
ses de preee. Aix6 podria fer-se lencia amb el riteri de que s'imEl senyor Duran I Ventosa: Pa- tuaeie de quan va començar el
cense coneixement del ministra posa el mees fort. Els exemples gué al Transvaal• (Protestes de rd no s'oposarà S. S. a que sigui debat de les responsabilitats, res- missió proposar al Senat q
les
esquerres.)
'autorització
sol . licitada pcn
de la Governació, pene si es fa del sovietisme i del fascisme enapeete als grups conservadors
El senyor Alba: Aixf es parie- diseutit.
prem de Guerra en el supli
aria) el del menyor Millän de Pele- moran a molta gent d'Espanya.
El
senyor
Feble:
A
abre
no
pue
Pece
el
senyor
Atesté
Zamora,
daquest dictamen.
A la Direcie de Seguretat es ran guate ponderen les Coldnies. oposar-m'he
go.
per no ;medre eh costura, ha badat
Comte de Lizitrraga,
O no volia dir res la deetitne practica la política que queda (Be a les esquerres.)
ofereix
que
dinPresidont
El
una
mica.
Altres
cape
de
la
colla
Marín
Lázaro:
No
El senyor
quis de Santatuaria, due
'ce', dele senyors Martínez Anido mareada, i aix6 es un pesa de
tre d'aquesta melena stellana es eeneentrada hi han vist dur mes cese Bartrieu, Adolf Ceno. • Po
sé
ens
on
seré
pietós
que
en
Arleaue o signifieava un canvi protesta i de robeldia que difícilaquests banca es parli de la per- posaré a discuesi6 el projeete. Iluny, 1 per alee cum mes va mes Joaquim Chapaprieta."
de conducta, condenant Unaterior ment s'extirpa.
El senyor Ulelerna «plana una complicada yerren la situació al
Vot particuar del senyor Arpeitia.
Itecull tles maniteetacions d'En dua de les Colenies, puix eren copolítica d'injustes persecucions;
interpeelaele cobre la política Senat, arte gran per111 de la vida
"El senadors sotaserie. ve .e;
I en aneen ea, pregunto: es que Sänehez Guerra 01171til la coacció rreligionaria sens els que ales- agrària, eeperant que en la roa- ministorleL sense que ni de ben
governaven.
missió nomenada per a exae
el general Arlegui no done mo- i diu que suposa que es refería hores
Seheixa
intervindran
tots
agiten/e
tres astigal resulta la qüestió de cessió de supticatori que di
El enyor Matesanz: I alió de
len al deeret de cread() de la da. ale tete, per6 eorrent d'opinió no
l'última pesse- nadora que lene:1 el deure de la sueoeseide. No ohetant els IR- nat el Censen Suprem de
reecie d'Ordre Públic? <aun es vol dir alee. I die:flema deu in- l'últim borne iui,banca?
interee.sos
agrieedefensas
ele
bernia
que de bon grat apuntala- tina per a processar al so
pet destituir a l'inferior i de- fluir en el sea esprit que davant ta da d'aquests
cien el gevern conservador, rafe- Bereuguer en la causa buz!,
El senyor Marín Lázaro recor- leg.
zar ea son lloc al superior!
el moviment de protesta sla hagi
Acaba dernanant al Govern
rint-se al distare del senyor Särt- parar les respoeuabiitats um •
da un discuta de l'Alealä Zaino-- Cen a n a Madrid s'han demanat posa': Pintelectualiat, quo no de
el que s'e- s'inspiri en la melare& d'En Ceit- chéz Guerra, han fet públiques ver incorregut en el cuma,
pistolers els ha tornat el se- neu element profeseenal de la pro- ra de l'any paseat en del
general nonas del Castillo, el qual llague paraules que RO els permeten tno:iu dels fets esdevingeus
logiava la prudencia
nyer Millim de Friego a Anegue testa.
do proclamar que l'agricultor de desfer-se 1tecilment del compro- Melilla en els necios de ¡ea
dient-li ene a Bareelona pollean
Itn el cas de les Juntes de De- Berenguer i diu que aleshores el nirvi ea IQ riqueea nacional.
mis de *embate° al senyor Sän- 5 e2t, lamentant dissentir
servir, pera que aquí no servei- tenme, fou proa un rnoviment d'o- ('Alenté Zamora no neeessiláva
El senyor Esperaba interee per atice Guerra per negar les respon- rer de la majoria dels seas h
.
pini6—al que S. S. eedf—que les prendre cap actitud.
xen.
maaifestacione
a
les
a
adherir-se
sabilitats.
l'honor de sotmetre a la delib
El senyor Sala demana la paApenes dee.lituit ell general Ar- conelempnara. Hi havia altre de
(la mejoría interromp fre- del serryor libierna, invoimut per
vació de la Cambra el vot j
legui; foren traslladats de Barce- més petit que les defensava. En raula
bu impleatació d'una politiee hicontinuació es consigna:
qüentment
i
ainle
una
gran
gata
lona els policies col.laboradors el res d'En Millen de Priego, alee
Primera.—EI Senat &eta
zara el diseurs d'En Marin Lä- dräullica I perqua es faci tot guau L'agitacid escolar a Madrid
As imänime.
dels pistolers, pene ja no te- no hi de.
eigui possible a favor de l'agritent
A los ene; del matí el doctor titlt dubtes sobre a jurisdier r
sano.)
nien aill garanties d'estabilitat.
Fl ministra de la Governael6
Recesens ha canviat impressions u-4,p matuessaaoad t ua aa El senyor Marín Lázaro se- eeltura.
Els senyors Serradell i marques contesta que ell no pot acceptar
con-.
Se saetean aciteeeta later pel-la- a la Facrultat de Medicina, arel) Damas Berenguer en a te
lee provee do certes denuncies gueix el discurs fent considerade Villabrägirna cedeixen /a pael Guaita exeoutlu i el president dició de senador de reg ne, • • eilast
sobre ço esdevingut a Me- M6.
raula al senyor Ossorio i aGlIar- menee les corresponents compro- cions
l'acta
de
la
teesiele
r
S'aprova
l'Asseeiach5
d'Estudiants,
seCunissari
i
gcnera,
At
iba
vacions. Matare rumore.) 'Pera- lilla.
do.
vern, i de comandara ea me ,te tea' I‘
eyor Sanan.
Una interrupció del senyor anterior.
lte
se
sent
en
rebeldia
quan
se
faa
Gallardo
I
Ossorto
El senyor
Es posa a discussió el dictaArnb el mateix fi, elan reunit d'Africa, ha ceesser lardee: hitex,•1 c,
Salvatella provoca una ultra de
diu que parla perquè se sent in- arneacions que no catan compro- replica del eenyor Rodríguez de men de la Comissió de Pressu- els estudiante al Retir.
S 14/ ver
dirigir - se e Gavera al f leed
sistentment al.ludit per tots ele vades.
el.e
El senyor aanchis ha propo- uf que nuca a rensems he 1
dialoguen una pestos sobre el projeate de Ilei
En el ras -Ohiraldos" diu que Viguri, i arnbtheede
que han intervingut en aeuest
si forme els de COROQRSUS de crèdits extraen- eat que si el die 2 ed senyor Mi- na Suprem de Justicia, as e
no va exposar ele antecedente de estona respecte
debat.
iliberals el que tallan la culpa dinaria al preseupost de desasees Mía d Priego continua a la Di- cantar del Cenad' Suenen
Fa avinent que SOIS es referi- reapedient, pene si dila que auie
l'exercit es trobés en l'estat de diversos ministerin, per l'im- eran:id d'Ordre públic, no tornin Merina el coneixement de
ré a les coses conegudes per ell, Motee d'escriptors o originalitats que
port total de 23.898,488 pessetes, a les chascas, reintegrairit-se a tenida contra En Drenas Be.
d'atiende
en
que
esteva
pel
jud'artista
portaren
a
escriure
corte
sense recollir les que circulen Der
eeentep ea ap eed anee en la part relativa a la canees- llurs cases.
articles i converses. (Grans pro- liol de 1921.
aquí.
Ele estndiants s'han seperat recele de la justicia acoull
En Marín Lázaro el Bes sid de crädile de 94,000 I 4,061
Segun
testes
de
les
esquerres.)
Fe unes hores ha rebut un and
aedir el mi:acaten
Govee- aço.yllarsndre acord denitiu.
jie que fa »lea ösOrainprOver die g are peltuat de la Ail,ugajd .pergsel,eg pressupOst dg
Eifl e queix6ø Contra el Pireo-

Les sessions parlamentàries
CONGRES

SFNAT

e

LA PUBLICITAT

Secció Maritima Al Centre Moral Crónica Judiciäria
Vaixells ontrats
del Poble Nou
AUDIENCIA PROVINCIAL

Vapor eapanyol "Cabo Silleiro"
Sant Feliu, en !tasa Amarrat
son del Rebaja. Consignatarl,
Ibarra i Companyia
Vapor dada "Jenny", d'Hertnosand, amb fusta. Amarrat moll
d'Espanya E. Consignatari, Tade

lavera.

Vapar espanyol "Mallorca", de
Palma, amb càrrega general. ' 74
passatgers. Amarrat moll de les
Drassanes. Consignatari, Com -4
panyia Transmediterränia.
"por demany "Boltanhof",
de Portlhand, amb fusta. Amartat moll de la Cuarentena. Consignatari, Talavera.
Vapor espanyol "Ramón", de
/4 mar, amb peix. Amarrat moll
do Llevant. Consignatari, S. A •
de Navegada i Pesca.
Vapor espanyol "Cabo Coro
ría", de Palamós, amb càrrega
ganara; i 9 passatgars. Amarra
mol' del Rebaja. Consignatari
Ibarra i Companyia.
Vaixells de:mata:ata
Vapor anglas "Mundra", de
arañan, cap a Dunkurgen.
Vapor noruec "Are", en llast,
tap a andancia.
Vapor noruec "Activ", en hast,
gap a Tarragona.
Vaticana sorteas
Vapor espanyol "La Cartuja",
emb càrrega general . cap a Bilbao i escales.
Vapor espanyol "Rainan", amb
sau eauip, cap a la mar.
Vapor espanyol "Marta Dolores'', el seu equip, cap a la mar.
Vapor espanycd "Santamaila",
Øn l'as:, cap a N'alarida.
Vapor espanyol "Marqués e
Chavarn", en Hast, cap a AviIds.

Vapor noruce, "Are", en Hasta
cap a Valencia.
Vapor noruec "Orm Jan" de
transa, cap a Marsella.
Vapor noma "Acliv", en Hast,
cap a N'estancia.
Vapor anglas "apianar", en
hast, cap a Mälaga.
Vapor portagda "Congo", de
tranael, aap a Lisboa.
Vapor espanyol "Francisca
Uravain", amb Anega general,
cap a Avilés.
Yapar belga "Livonier", amb
Camama general i trànsit, cap a
(Pavera, via de Cartagena.
. NOVES
Avui aan esparats procedents
de Sud Amèrica, els tranaatlanalcs italiana "efug io Cesare i "Tomas° di Savoia". El primor arrit
bata a les deu del vespre. Quant
SI segon no hi liana encara ahir
vespre radiograma del capita
anuncia:1k l'hora.
El vapor "Dédalo"
.vu; , a la tarda, arribara el

gapor -Dédalo', pare flotad daMaceó haval, UtIll el torpediner
a/llamare) 21" i les gasolineras
R. 2." i "H. 3.'". Al dernatt artibaran tamba, si l'estat dl
taeraps hu penad, varia hidropajona qua se traben a Tarragona.
Durad, els dies 2 i 3 del fes
/entrarla es permetrà visitar des
/te la una de la tarda fins a posta de ol, el vapor "Dédalo" i
• altres vaixells do la (lita diiSi6
aeronautioa.
Centrara per a aprenenta
maeronautioa naval
Ila eatat abad pel ministre d3
garina un colarais d'aprenents
per a cubrir a PEacuela d'Acrogautica Naval, de Barcelona, 50
places iliab juvea de 15 a 17 anys
d'edal. airea condiciona qua
assabsalara la Comandancia de
Marina i la dita Escota, amb l'ob'jacte d'educar-los per a ser pl,
anta meaäntes i muntadors d'aetonautica.
Sala ofereixen en la dita carrera, penaiuns, retirs i als 21
gays poden arribar a guanyar
7.370 p a assates de son anyal, conse guisar el mas minim la familia des del llar ingrés a ¡'EaCola.

• El termini per a la prabiana-

cita (12 aolaieituds fineix el dia 10

de desembre próxina
Emba rcaste!, a fons :: Un
horno negat
Ahir dematl, a les nou, un bot
- de- pasea que lripulaven ela t ndividus Miguel Abad Cortas, Joaun Radrigo Domínguez i Rafel
Martín Gonza.laz, es capgirà a la
part de !ora do l'escultara
•
immediatament una allra
embarcitaió pa gpiera que recoUf ab (Iiie primara, transbardant
los a un canet de les %almea del
Port d'on pasaren a un aliae
dats Practica, essent cm-tau:tse al
crear -Reo de la Plata', Op. faa
ron conveniallment amoladas.
Quantes peaqu'eses es rediza,
ren amb emnanbeions qua aa,ut'aren Immediatament e( 1100 del
puocaa per tal de trobar-ee el Rafel Martín, maullaren Inútil!. El
bot capgirab foro remolcat per un
sanot de 1e 8 Obres del Port. El
jutjat de Marina instrueix (Hilvane/ea.

Per tal que aquesta entltat, que
tant actua en profit dele ideale
cristiana i de la nostra patria cata
Inne pagada gaudir d'un esplèndid casal propi, i a Penseme apropiat estallare de Hura escotes, un
nuctli de fabricants i industrials
d'aquella extensa barriada que
estimen com es deu l'obra que
porta a cap el Centre Moral, taren al maleta, en les condiciona
mas óptimas que hom pugui desajar, un important préstec per
tal de qua l'entitat pogués adquirir mas de trenta mi; pams de terreny, llindant amb el loc gl que antualment ocupa, i en el qual conotruirä el seu estatge.
Amb aquest motete lengua lloc
el passat diumenge, a les sis de
la tarda, al sala d'artes de Vesmentada entitat, una solemnes'
sessió.
La sala estava plena de distInguidissima coneurrancia.
Ocupaven la presidencia el revenrend senvor rector del Pare
Nou i censor. de l'entitat, mossèn
Pala Bosch; el president del Centre, dan Josep Gili; don Antont
Jansana, qui portava la representada de la Mancomunitat; els tinents d'alcalde senyors Massot 1
Matons, qui portaven la representació de l'alcalde; el regidor
senyor Escolà i ella reverenda Antoni Vidal, escolapi, i Hilari Fonta, i el diputat per Barcelona.
Comen/ate Pacte, Ilegint el presldent del Centre Moral, En Josep
Gili, un interessant traba'', en el
que histaria al Centre i les vieissituds que pasea per triomfar.
El seguí en Pús de la paraula
mossèn Pius Bose, qui ho féu
nnm dels prestadora.
Parla a continuació el tinent
d'alcalde del districte desé, senyor
Massot, qui felicita al Centre Mo,
ral en nom de la ciutat, prometed l'ajuda oficial de la mateixa,
que mai pot faltar, quan ea tracto,
d'esforços d'aqueeta mena.
Seguidarnent taren recitadas
poesies, i un chor infantil entona diverses composicions.
En Martí Matons, tinent d'ala
(mide chal distriete primer, s'así:Oda aneb afectuosas paraules
la festa.
N'Antoni Jansana, diputat de la
Mancomunitat, i en representació
de la mateixa, fa un vibrant disMira.

La M ancomunitat. —diu—te ene
mies parque fa una obra com la
vostra, atenent a la cultura i a
la instrucció, fent ao que deuda fer l'Estat i no fa.
Vostre Centre, caza la Manca,rnunitat, difon la cultura i la instrucció i procura fer-ho en bona
locals.
Excita a formar una joventut
torta, tal com convé a Catalm,
aya, i anar acuilme endavant en el
bon canil empres, per a evitar que
amb un retrocas donassim una
satisfaccia als nostrea anemias.
(Ovada.)
•
Per (atina clon els parlamenta
don Narefs Baffle, (mi fa un xardorós elogi de l'obra realitzada
pel senyor rector del Poble Nou
i la Junta directiva del Centro
Moral.
Antb breus mota de gràcies del
senyodgertor, es dóna l'acta per
acabat.

Fe
Mljor d. Sint
Andreu de Palomar
Atencu de Sant Lluís Goncaga
Per a cooperar a la major brillador de la l'esta Major de Sant
Andreu de Palomar, l'Ateneu
Sant Lluis Goemaga d'aquella barriada ha organitzat per a els dies
30 de novenibre i 3 i 8 do deseenbre, d'enguany, les següents fastas:
Dijuus, dia 30, festivitat de
Sant Andreu: A les nou do la
vetlla, a la sala ladre de l'Ate,
neu, Pelette teatral de l'entitat
estrenara la popular tragèdia eri
tres actea i en prosa, titulada
"La riallada". Acabara la fundó
amb eh natas sainet en un acta
"L'últim anglas".
—Diumenge, dia 3 de desandar();
A les cinc de la tarda, selecta
fundó de teatre, estrenant-se el
pairiatic drania català en 3 actea
i en vera, quin tito' 6 5 "La crea
de la masia". Finalitzara raspeetache amb l'original humorada en
un acte titulada "Toreros de pega!"
leve/u/res, din 8, festivitat de
ola Purfasima Concepció: A les
Doll de la
tindré Roe una
solemne N'alnada artistica en
honor de la Verse Immaculada,
Copatrona de l'Ateneu, prenenthi part el celebrat quartet Vintata 1 demente de la Secció Literaria de l'editat.
Durant les restes, la sala d'ad.
tes do l'Afonda estarle ballament
ilauminada 1 engalanada pel floricultor senyor Torres.
Es proga a les editaba germanas que no hagin robad encara
la corresponent Invitada, que es
donin per convidadesa

CAMEINIIR110[CATAMII
per A. Revira i Virgili
yeada

Preu: 25 cèntims
toigi
a' »Ir 114 .64a

A la secaba tercera d'aquesta
Audiancia va veure's ahir mati
la causa pel t'electa d'assassinat
frustrat en la persona de don
Joan Bayas Curto. Corresponia
la causa al Tribunal populd, e
integrant el de Dret, com. a president, don Eugeni Carrera i els
magistrats Espinar i Marttnez
Córdoba.
Representava al mlnisteri pablic el fiscal don Dhlac Medina,
i la defensa dele processats anavn a rarrec del senyors don Pare
M. Hon g don Gregori Ramos 1
don Joan Casanovas.
El fet va orórrer la nit del 25
de maig de 1920, al carrer de
Cabanyes, quant el senyor Bayas es dirigia a casa seva. En
arribar-hi, van fer-li una desearrega, causant-li quatre ferides.
Com autora del dende, estaven
processats Andreu Ramón Francisco, conegut també per Bautista 1 Masdeu, Joan Tarragó Gané (a) Menta, Ramon Campana,
Snsare i Josep Saleta Pla (a)
el Nano.
En assnr interrogats els processats, tote ella a ereepeió del
Campany ja varen assea-ho per
altres causes, declaren que les
declararions primeros en les que
reconeixien la seva culpabilitat,
varen ésser fetes per les coacciona de la policía, 1 que no as
cert intervenissin en el fet de
que seas acusava.
La prova testifical as Tavorable
ala processats, ja que l'únic testimoni comparegut, el perjudieat
don Joan Bayas Curto, no ha reconegut als procesada co ya a
autors deis dispara.
El Fi s aal anodifica les ennelussInns apreciant el fet coas delirio
de dispar d'arma 1 !esloras greus.
A continuada, informaren els
senyora Fiscal 1 els defensors don
Pare M. liorna, don Gregori Ramos i don Piala Casanovas, demanant el primer la declarada
de culpabilitat dele processats i
els segons la d'inculpabilitat.
El president ranancia, retirant
(se després el Jurat, retornad
tot segun ami' un veredicte favorable als proeessats, essent
per lo tant, absolts per la Sala.
ASSENTALANIZNTS PER AVUI

GAS ETA LOCAL

Fets Diversos

nit, en la que el doctor Carrasco
Formiguera desenrotIlara el tema: "Les darreres orientacions
americanas en la regulada del
règim de la diabetis."
A conainuarió de la sessió científica se celebrara junta general,
per a elegir els carraca que tenen que vagar en la Junta directiva.
El dijous, Ata 30, a dos quarts
de set de la tarda, l'Agrupament
Escolar de la dita Academia celebrará 8~5 eientifica, en la qual
el doctor A. Aguilar Feliu l'ara
una comunicara) sobre "L'as de
la digitalina, estrofalina, cuabaina i quinidina, en terapéutica
ca rd faca."

Un horne¡mis
A lee eis de la tarda dahin gart

OBSERVATORI 31ETEOROLOGIC DE LA
0811111181TAT DE •33PC3LOVUI
Dia 28 de novembre de 1922.

Vista d'una causa per assassinat frustrat
Veredicto d'InoulpabIlltat

%roe d'oeerveoldt 7, 13, 18
Barinnetre a o grane i al nivell de la

mar. 77 0 3; 7699; 7706.

Tertnómetre sec, 4'6; to'o; 79.
Termómetro liumit, 2'8; 6'0; 4'7.
Hurnitat (ccntesimes de satm-aciói. 72;

30; .51

Dimanó del vent, SE.; N.; N.
Velontat del vent en metres per segofa 1; 4; 6.
Estat del cel, quasi serè.
Classe de núvols, cirrus; cirrus-stratus;
cirrus, cirrus-stratus
Ten r e raturi• extremes o Perrera
12.1.

3'9.
OsciLlació termomitrica, 8'2. Temperatura mitja, 8'o.
Precipitada, aquosa, des de les 7 hores
Mínima,

del dia anterior a les 7 Iteres del dia de
la data, o'o milimetres.
Recorregut del real en igual temps, 98
quilómetros,

Observacions particulars, Loira al matí.

LA PU1BL I C I TAT
PREUS DE SUBSCRIPCID
Barcelona: Dues pessetes al
mea. Provincias, 7'50 pessetes
tres mesos; 1 5 els sis ídem; 30 un

arias.
Untó Postal: 25 pessetes tres
mesas; 50 els sis; 90 un any.
EI Casta dels Tras Dragons
el rentaran

l

DImecreS, 25 dd novelmbre

SAO' - BARBA, BUGATTO
I VENDRELL

La Secció de Literatura i Bellas Arts de l'Alcacil Encielopadie
Popular, Carme, 30, principal,
avui, demacres, dia 29, -a les deu
de la nit, hi haurá la inaugurada,
del cure, continuant la tasca ce mençada fa dos anys sobre el alele "Els caracteres"; en dita acacia s'analitzarà l'obra del gran
poeta catalä alossan Cinto 'Verdaguer, essent-ne conferenciant
el distingit publicista i erudit En
Joan Fornells, secundat en la lectura dais diferents fragmenta ver
daguerians per l'Esbart de Rapsodes.
L'acta será pública
-JOIES VERITABLE OCASIO
I objectes usats de totes otassea
Prou fIx. Taller; número 41
—

La Socielat Econamica Barcatonina d'Amics del País celebrará
sessió ordinaria el dijous, 30 de
l'actual, a lea sie de la tarda, al
local acostumat.

CARTUJANO

Vi blanc, 085 amp. lit.
Cellers ARNO á MARISTANY
Dijous vinent, amb maitu d'ésser la fasta nacional (Thanksgiring day) dala Estafa Units
d'Amerie,a, al Consolat General de
la dita nació en Barcelona no hi
/latera oficina.
Ens ha esta!, tramesa capea de
eofici que ha adreçat a En Francesa. Moragaa, directodde la Cairel de Pensions per a la Vellosa i
d'Estalvi, la junta de "La Lealtad
Mercantil" associació, fent constar pabEcament !a seva profunda
gratitud per la coratjosa i intelligentassima defensa de les mutualitats que ha fet Pesmentat seayer Moragas en la recebt Conferencia d'Assegurances de Malaltia, Invalidesa i Maternitat.

IEN

El Castall dala Tres Drague
e (sirena
EN EL TIVOLI

GRAN TORREFACCIO DE GAFES

InstaLlació model a rnb les maquines mas modernes i de mas
rendiment.
Dues marques acreditarles:
LA GARZA—Café selecta Costa Rica. — Venda, als colmados,
empaquetat.
ANITA. —Cal, especial a dojo,

El dissabte morí la senyoreta per a establiments, bars, cates,
AUDIENCIA TERRITORIAL
Na Maria dele Angola Palau do
hotels, regiments, etc. (VenezueSala primera.—No té asts a iiya- Riquer, neboda del que en vida la i Costa Rica, escollits.)
lament.
Tote notable pintor N'Alexandre de
1:1 rebem directa, sense intar,
Sala segona—Solsona. Menor Riquer i filia del poeta Pero Pa- Z.1nediaris. Tenim casa als paiquantia. Pasqual Riu, contra Pe- lau Gonzalez de Quijano.
sos productora i escollim els care Moreu.
L'enterrament tingué lloc ahir res de les mellara hisendes. PeasLleida. Interdicta. /sigiles de al mata veinent-se molt concorre pro el mateix paladar. Cafés
Llardecans, contra Aigües Ajan- gut.
purs, sense meada ni addidd
tanient de Mayals.
Deacansi en pau i rebi la sosa de cap mena. Torrat natural.
ALSINA I PEREZ MARTIN
distingida familia el nostre mes
, AUDIENCIA PROVINCIAL
Diputada, 41 -:- Talaron 699 H.
sincer condol.
—
Seccia primera.—AudianriaRESTAURANT ROYAL
El doctor E. Fernandez
Con' inuada de la 's'ata (le ;a canSalb
de
Te
car
CO
complau
a notificar als
sa per estafa, contra Joan Boba
cada dia té dansant de 5 a 2/4 de seus ardes i dienta que ha trasaltre. Oral.
8
i
dinar
a
l'americana
de
9
a
11.
Hadat
el
seu
despatx
i /aboratort
Secció segona.—Universitat.--ai carrer de los Corta Catalanes
Continua la vista de la causa per
Harem rebut una 'letra afamada
(Gran Via), 512, principal. Visifalsedat, estafa i nom suposat, pels senyors T. Font, Jaurne Trita medicina general i • aspeciala
contra al. 11 i altre.
lla, D. Tuset, Josep Ferrer, Lluts ment malalties de l'aparell diSecan,' tercera.—Llotja.—Dos Figueres i Ramon Broch, pregant
orals per estafa i publicada clan que ens fern eco d'una altra He- gestim llores de ronsuilia, dejen°
a set.
destina.
tra per ella adreaada al "Dia
Secció quarta.—Concepeid.— Gráfico" on -es lamenten d'una
Dos orals per estafa i lesiona.
fotografia apareguda en aquest
eoLlega barceloni reporta nt la La Universitat, en ho-.1111 nn
desgracia de diumenge al port.
—
menatge de Santa

Acade'rnia de Medici- CORDILLERA
Vi blanc. 0'75 amp. lit.
na i Cirurgia
Cellers ARNO & MARISTANY

El passat diasitenge tingua
La Junta directisa dels Amics
Roe a l'Acadèmia de Ciancies la
solemnial recepció del nou aca- de la Poesie ha quedat constituidèmic En Frederic Corornined i da en la forma següent: President, den Josep Puig i Cadafalch;
Pedemonte.
Seien en lloc preferente eis doc- voeals: dunya
Parchada
tora Marttnez, Subirle Corchen, Ferrer-Vidal, donya Isabel LloGon, Estapa 1 Pi i Sunyer, entre rach, donya lanaria Bulbena de Salas, donya Aurora Massa do Canutres. El salé d'actes era ple
sas, donya Maria Guarro, don Jodist tagala concurrència.
Elegida l'acta d'elecció del doc- sep Carner, don Jaume Bofill i
tor Coromines, mes t. entra al Matas, don Garles Soldevila, don
sala, acompanyat dala doctore Itamon Sunyer, don J. Bofill i FeSabater i Estap6, i passà a llegir rro i don hl. Maicena
son discurs d'ingrés titulat "Alguna caràcters peculiars de les
afeccione pulmonars i pleurals de
El Castell deis Tres Dragons
la infancia".
Os einb rinIslca del
Li contesta, per rAcactenda, el
IBESTRE MORERA
doctor Guerra i Estap6
Seguidament fati as »de la paHan oblingut Bor ges de viatge
raula el president, senyor Martínez, felicitad, per son ingrés, al (le l'Escola d'Arts i Oficio i Bellas
Arta els alumnos Francesa Sandoctor Coromines i imposant-li
chez i Granados, Llufs Masivas i
insignia de la corporació.
donant les gracias a les entitats i Brunet i Demetri "Fullá i Molina.
L'exposició deis treballa rechtal palia.
zata per
per aquests alumnas será
41.0.-411*
instal.lada al local de la dita Escala (Llotja, pis segon), on podran visitar-la tots els que hi tinguin interés durant els dies 20 i
30 del mes que SülD i primer i seAvui: Sant Sadurnt, bisbe
matar, i Santa laluminada, verga. gon, d'onze a tretze Iteres.
Quaranta horas: Aviti, a l'eaL'Académia i Laboratorl de
afasia de Norte Dona de rompeCiències Mediques de Catalunya
a, de Pares Caputxins ( Diago
colebrarie SE388i6 científica dentó
, llores d'exposicia: De lea-nal)
vuit del mal( a les sis de la tarda. dimecres, die 29, a les deu de la
La missa d'avui, Vigilia de Sant
Andreu, apóstol, del dla, color

Noves religioses

moral
Cort de Maria: Avut Nostra
Donado Maig, a Santa Arma.

Adoracih nocturna: Avui, Tore
de Sant Pasqual Bai/en, a la parroquia de Sant Josep de Gracia.
Vetlles en sufragi de les animes del PurgatorI gAsui, a la seva
capella, Escorial, 155 (Gräcia),
Tora del Mont Calvari,.

Teresa

a la taverna que N'Aguada Ina
vestre i Miguel, de 36 anys,
carrer de l'Esa un Subjecte deseo.,
/l egua el qual l'aareclí amb
un ga
nivel i despr6e comenaä a tan,
car vasos i ampolles, einpreasaa
les contra tote els que aren arel
tabameng
Es presenta el guardia mana
cipal Josep Torrellas, i el relee
individu se li tira al damunt,
duintali algunas fondee
Per a detenir-lo calgué gasa,
guardias de Seguretat. nameas
353 i 302 Iluitessin amb ala
La Silvestre i el Torrells lores
auxiliats al Dispenesan del dia
briete V. Les l'andes da, l'una i
l'altre són de poca importancia.
S'ignora qui as el busca-rasas
que produi tal enrenou.
Un fIll reinad

Na Concepcia Ortiz, a-lastre%
de la rasa de dispeses del cana
de Sant Rafel, núm. 3, ea pregg
tle a la dalagació del distrirt,
inanifestant que des del dia 17
d'aquest inrs tenia per dispeser
a un minyó de 14 anys, anotne.
nat Vicens Llopis i Villatong
fase dala &asar orle de pare
mare. Com que "El Diluvio" per:
lava, un anunci reclamant 110 fill,
que per les senyes era el maten
que el refuta es practicaran lee
oportunas cfiliganctes, resultan
esser el Vicens L'opta, el jova des.
aparegut.

LA MUSICA
El dissabte vinent, dia 2 de deaembre, s'efectuara un coneert a
l'Orfeó Gracienc a càrrec dels artistes En Juli Murillo, violinista,
i En Joan Sufier, pianista. Hi
prendrà part la notable entitat
chota' "La Violeta", de Clava, que
dirigeix el mestre Jorda.
A aquest concert són especial.
ment convidats els socia d'ames.
ta última entitat i els do l'Oran
Gracienc, als guata está deding
• ••
A partir del vinent mes de desembre, l'Associació Intima de
Conectas donará les audicians
musinals al Coliseu Pompeia, en
dies feiners al ve spre, i es entera decidit de la directiva que ele
concerts cornada) puntualment
a dos quarts de deu, per acabar
abans de les dotze. Daquf cada.
sant les demandes d'inscripció de
nous associats hauran de dirigirse a l'estatge social: Corta Cataba
Lea, 638, segon, segona (Arada:
mia Ainaude, on de vuit a nou del
vespre ea donaran Iota mena de
detalla als que ho sol.licitin en tot
niki que faul referència a Finges
com a soci de l'Intima.
•
•
En el proper concert de l'Asna
ciació de Música "da Camera" asaenvalat per al dia primer de de,
senibre, tindrem ocasió de conea
acr com intèrpret del "lied" a
minent sopran alemanya Carlo,
ta Dahmen, que arriba a nasal,
tres despida d'una de des mas bra
Ilants carreras 'friques com boa
podría constatar tuyas les dados seDespras d'haver fat eli
seus estudie al Conservatori de
Cotana), la sera ciutat natal, l'e.
minad director de l'Opera, do
Munie, Era Walter, recunea
xent en ella una artista dramäti,
ea de magnifiques condicione, la
contractar-la per cinc anys ea
l'esnientat coleada Fou andada
per N ajad/ per a prendre part ea
la gran temporada wagneriana del
Covent Garden, de Londres. Plig
devanee obres, ha interpreta; ea
l'Opera, de Viena, "El cavaller da
la Rosa" i "Ariadne auf Naxose
caent atad 1113LeiX de notar la aova
brillantessima actuació al teatre
Reial de Madrid, on per tres teaporades consecutives es un das
elements principals del (madre
alemany, ruin ha Ion aixi mama
durant la (lanera temporada al

Se celebré el proppassat
menge al paranimf de la lantacaFatal oficial, Pacte acadamio azule
qué ha volgut solemnizar Tbonienatge a la Santa Doctora amb
tnotiu del tercer centenari de la
sera canonització.
Presidia Ta marquesa de Castelaloarius, amb el solazar biaba,
el pegador senyor Sabater, el vicari general del Bisbafl el president do l'Audiaucia a la dreta; I
p ostre Liceu.
el doctor l'alunas, vice-rector
Per altra banda, la sera ayuga
la Universitala governador eis il,
senyor Ardanaz; el senyor Cosa- lent escota do cant, la seva magpany, per la Mancomunitat, a lea- nifica ven i bella presancia, li han
reservat un dols Roes preeminenu
quema.
Sota la batuta del mestre Lam- en la interpretació del "Lied
bed, un chor interpreta el cant de
1— Ave Maria", de Vietória, do-.
nant comalia a Pacte. Seguidamena el catedràtic doctor Palatal
pronunciä un discurs sobre "La
valor social tic" misticisme de
Santa Teresa", esslent aplauilit. DE BARCELONA
La damiseLla Na Carena Costa
'leal un treball sobro 'Santa TeEL FERROCARRIL DE
resa i la pedagogia". I el P. GraSARRIA I UN AUTOMC..11.
cia Martínez, de l'Ordre agustina, fine anda un discutas tracTOPEN : UIJ FEniT GaEli
tant do "Santa Teresa, dona i
A les nou de la nit d'ahir,
Santa".
Ultra mil ehor, dirigit pel mes- ferrocarril de Sarria i l'adorna
tre Lambert, la banda municipal bel número 8,497, toparen a reta
interpreta selectos composicions, creuament deis carrera de 'talestrenant un tintine original de la mes 1 AragiS. Sortosament, la Ira
pada fou de poca
marquesa de Castelidoarius.
El Paraninf es voló inolt caneo- si bit no es pogua evitar quo el
dit
autornaibil, maniobrant per 3
dogal, resultad la (esta ilion
huida.
fulgir del ferrocarril, atropella
al non de quatre anys Juan N adal Carbonan, el qual fou rural
al dispensan del districte VI. TE
diversos ferales greus a tot

Darrera hora

BINOCLES-GAFES-LENTES-MUNTURES
GRANS ESTOCS EXECUCIO RAPIDA I
ECONOMICA DE I.ES FORMES DELS StNYORS METGES OCULISTES
ES GRADUADA GRATUITAIIENT LA VISTA
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AIUSTOCRATIC SALO
PALAU DE LA CINEMATOGRAFIA
Eses norollös del precien drama e
de la tornas marea FIrt Nauta:al
Gireult, La campana de mana nit,
gernal crearld de Veminent y enepalle Charle' Rey. Arlat entrena de
la rermunrsErna comedia No hom
digvla augusta, per 13 entilisnma •
le
▪ arb , la Mary Plitee Sinter.

Ortse - Leenla - Gallego
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Avul, d!meeres, trnsla, a les ene.
▪
• La armara Illeeta.
pein tlar Pa re Suela eta 1001201 Chapi
barquille• ro. El samet de Fernandea del VIEl
Meto del
S llar y mentre Guerrero,
• barrio. POL a les den, La cilla de la*
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Cada una: I 9 5 O ptes.
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Chafe SALO DE MODA
Arietccret,aure s.utoui art,ellnutie
Programes extraordinaria

1«,
* tutela (encina:val.
ca:edia eeritabie iota d'arL Berma•
dImearen. tarda 1 nit. La 11
▪ dez • l'Oest, eran broma. Direnclrei. 111 e
estrenn: Per una 60111018,
▪ moda a Paria, A calma de chanta, e
su grandiosigeil
;
Marparlde Fisher.
* per la
Al g or de l'Alti.
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la qual cantare obres do
▪ Gleck, Mozart, Deethuven, g
• Lotti, Martini, En:humane, 21
• Oddene, Lenes, Granados, III
▪ Torrente, Freixas i Schu▪ bert, començant nl progre- aa
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Material per a Caletaecio F. A. R. E. (Mil)
Pchs, planxes, estufes, fogons, terntet n

fors graduables, tertnoräpits, asseca.
ca.bells escalladors d'aigua, escalfa.»
llits, torrapans, etc.
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Sprague, entre los reste; del apee
rete, yaeia Mere!, la riere eontre
peto. Wu Feng halslza 'caldo
qu a , y a peear de que el cheque ful
terrible, haciendo un eiseserzo auhre-i
/111111a1V.1 lugrO levantaree, deigieedeee
bneie unces matorrales eeitiaue, detrae
de loe cuales deeeparecee.
aqut!--eiciaanó Ciarol a pe r laudo el N/trotón de atenebre» talen/diln
y alas rotas que cubrían el euerpe del

ateelor.
intiertot—inerneare Wetere
Metinendese subi e ei bu:silla/u_
-.Pero y el cero? ¡Babel logrede
eaeatar una vez mea?...
Jainetwin llegaba seguide de Elena.
---¡Amarla miel—grite Atetes lita-.

sändose buje ella y eetrechändelis
E111 brazos. --eVeo eue está is. eanai y

Metete.
-- :Gracias: a votele. seliesupass 1/14t'al a soe!..---Esurnatird
elientrae él la tenia entre ~S izt3eg ua, la joeen apercibe) el cuerpeo el4
1P 1a$132, y aterrorizada, esconde> sis

Calme en si hornlre,o 4 ,4* s'n T/Verra41041,
•
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su domicilio y dilo que deseo verle, ;Ah!
Me olvidaba. Es indispensable que en-.
tregue.s esta carta perser.almente a su
destinataria; si ella no está devuélvela.
El criado se incline y Wti-le ang se
sumergie do nuevo en su extrafia.(Jctie
paciere
Al cabo do media hidra quo estaba
alig mbido un ella, su fiel colaboradoe
penetró en la estancia.
—,El maestro me ha hielo llamar!
—pregunte respetuosamente.
—1Sit /leen:410e a esta nimia y ob-i
g ervad atentamente le que voy a altlS-e
Varo&
Cuu la ayuda de un par de pinzas bae
bla cogido una de las barritas de bese
Zero til/P 43 hanalldd semorgidas en et
agua, sacándola u la superficie del aire.
Casi Metantenearnente, al contasste
del aire, la bat-alta se inflamó, proles-,
4:dende una espesa humareda blanca.
Wu-Fang tome entonces Una barrita
de feefore, arrojendele precipitadamente, ardes que tuviese tiempo de lee
flanuirie, en el plato de cristal que
habla eneiuus de la mesa y el cual anta,
elpielamente había el llenado de agua.
Luego, sureergiende una de lag eitre.
tnidades del tubo de chata l estriado ea
el plato, de modo que f.,eruitse sifón,'
iegio »oepar_ 13 iti u* VOUS s igt..%.

IÙOEI

toilette de

L.I

PUBL/CTIMIZ

do encima de una ensenade, hatee e
cual, de acuerdo coa los couseeee le
Wellington 'n'asen, dirigie el ezeen yseriodieta su marche precipitacie.
ket rorepiela del motor se itereennelle
cade vea reee, y el avión apareeia,
putada por dos bombees, cuyas silueta»
Re veteaban en he; tritnepareeela gel:estela del tiernamente.
8pr3gue comete! perfectamente &quellos lugares. Entre la gnumerosas
Vas de Lskevood In fue tare distinguir
muy pronto la propiedad Cl selle»

Nrown.
Elena Lla se hallaba ea el juran segen le fu 4 fea observar a Wia-Peng
Por niedlo do sus prismetires.
aquí: eiclani4 4 ailea
cebo de un rato. MIL tete junte e eatt
estanque, debajo de aquella itembselks
verde y Menea al linees de la coa, Mi
p intentes.
Curso el avidu so, habla visto obligada
a dar la vuelta a una etdina,e1
Minni,; de retirada cie ¡ea due »NIMIA
habla pasado inadvertido a les beedIdee

Wit Fang, desde luego. preparaba
m i entras Sprague, tnellsesele sa bre el aparatu S-3 acupablexclueivamem

e eki:aa,

te de in maniobra.
i.. .-1Deecended un pece!

Ardeut

tX,..arrtitICITAT

DIrmeree, ris de mames toga

¡Ara si que es poden portar
sabates

Emplastos

de xarol!

bababa de fallar

PASTILLAS VALDA

GRASSA CONSERVADORA
Ni se li tallaran, ni les temperatu-

Reta remedio ~rabio preeerva ele los peligra/ del
Frlo, do la humedad,dei polvo y de loe microbios, colmo
altor un tratamiento ~apeo de bada§ la• alecciono
de la Garganta, de los ames y les Palmean.

sempre el brill ele nou

Esto EXCELENTE PRODUCTO

E.U.

PASTILLAS URDA

jV',¡.2.,5r2reM1K7111770.97:1117ZireKlinfl

en 1.. hombres.
eli.ra CO! lob Empiedra
Al tra4 Lee ama lee atletan
pare el earmencra o de* de Lo.

Pero sobre todo EXIGID, como es debido,

peS 1.4i4

rraracelea

LAS VERDADERAS
que se venden enicamente
en CAJAS ccia el nombre

0.

El Eroploolo Allcock es el primitivo y legitimo. Este E.,,optoom
el remedio imivi.2.1 y . vende en m•da. las Botica, del
mundo ejvilisede. Aplicadlo donde quiera que so tienta dolor.

VA LOA

er'ien

en la tapa y nunca da
otra manera.

lot

To te

reee2

Pi/dora Brandreth

Deeinciegn an

.%

Ibier

de Cebm. Drandracimeedee

pe vasr,

-.3sacsassat

Agent.

•-•

•

Matoneare ereeeraL

Cuando necesiteis una pildora

• 1,,

rbrAat
0.0C2
ta74'iitaal O °COI
Amme-C.A.

Agnila.

El Medicamento
Mas Maravilloso
Del Mundo Paro
Uso Extenso.

ha de tener cabida en ledo' los hogares
Procuraos bel mismo
UNA CAJA DE

¡Cal provar-ho!
«,e

Marca

Tanto para los NIÑOS. asao para los
ADULTOS, y para los ANCIANOS.

tres el posaran enterc, conservant

giaZegg7M

Aneo«

Ea Magua Hogar

M'ab un flascó de

31.Unno

e3 EspeRa -4.
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klic;cietes

BaS de 7S pasietaSa. Corts,
449 tentrarla Recarort). Ta/ler de bicicletas. Agenció,
ene anesiveyurta de la venda tie blvt g leles 1:,1 1 1C3 untJARÇARt usa palita coimasal.

Servi esp.Clai er a HoI

Fötlice de Peueria

Retalls e':3 dilludsi dleeadrcs

F. c,,peta
!belga, Reng a galesa, «libre,
inde innila de 101. 11 : '5

i gvatillcart. •spiendi . truent 31
! din la letal, puix AA un te, abril Je familia. taso.- .; i-ang
Juan, 49. entreide.

URALITA1

egarateePaltal1911=SST'f.

, TOS,
CATARRO% AANIA.
BRONQUITIS, RONQUERA, cc.

COSTIPATS

Fábtica

de generes de pind. 38, Ana
des 34 Pan: 4 , l'clouse. fosen
de VALENTI SIMER
Immen. &asoma en cene- Soler 1 Puig. Es neeesaden
res per a vasItts I alirlas de onearrapais concilien, per¡envera 1 Stinyor. Venda de featameld lea MliquineS
relata ala 5 0 050 1. dissab- "tistandarl "
Construetir s
les. Avinta. 7, ,neresol (canfri x n g• rhen recaranmanda Fernando ) .
al es. Mesada, 1,000 franca.

PER A COBERTES
PER A RECOBRINIENT2
Xapa Ondulada Canaleta
tamanys 111 X 185 cm.,
i 75 X 120 cm.
Plagues "A ' de 40 x 40 cm.
tamanys 120 X 120 cm.
Xapes "13" per a recobriments:
120 x 190 120 x 250 cm

01311EN PER mnissacro
Atiliseptiaa t Balsamlea do l'Eucaliptos
Faba de P11 bdizam de Told, ea dIssoldre'S
a la baca. El sea So pot Coser innata.

9iIMINEMB=B=I~r212~:Bill2ZEBLMIW3=M=R=IS

IJosep Fors

szs

Fábrica de géncres
punt
Cant Marde

Uralita.S.

(Barcelona)

chino —. 1Podrü arrojar mejor mis aro
tetados!
Decribiendo un aireado, el aeroplano
se dirigió al sitio indicado.
Wu Fang, al llegar sucinta de la pradora arrojó el paquete de flechitas.
Los dardos mortales atravesaron el
espacio y una docena de ellos traspasas
ron la gran sonibrilla verde y blanca.
La exclamación de triunfo de Wo
Fang se transformó bruscamente en ua
grito do rabia, cuando dsacubrió, gra•oias a sus prismsliticos, que bajo los
restos de la sombrilla habla tun sólo un
-maniguf, o sea el espantajo confeccionado por Jameson, el cual habla sida
colocado por este en el sitio de Elena
bajo el abrigo de la tela.
—Dónde deben hallarse" — gritó
furiosamente, explorando les alrededa,
res con sus prismáticos.
Un auto que corrla velozmente por la
sarrctera llamó bruscamente su atens
eiée. Era el auto-ametralladora pilotado
•por Ciarel y el subodcial NVatere que Iles
baba a gran velocidad.
—plan! — orden6 el oficial.
Instanläneamente, cl coche se detuvo
mienirns los artilleros montaban la
ametralladora en disposición de hacer
luego.

Uta serle de descargas lincesivas toas
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horas de inmovilidad exigida por los
médicos amarillos que lo cuidaban, na
habla cesado de fraguar su cerebro, invadido por la fiebre, múltiples combinaciones para nuevas represalias.
No era ya solamente a Clarel, sino
Ana tainbian a Elena Dodge que incluia
el en su salvaje rencor.
Finalmente obtuvo de sus médicos el
permiso do ocuparse de nuevo en sus
trabajos.
Se hallaba en su habitación, santas
do frente 11- una ancha moca repleta
de extraños objetos. Delante de él se
velan un plato de cristal y una botella
conteniendo varias peque . fias barritas
de fúeforo, sumergidas en el agua, así
corno un tubo inuy delgado de cristal
curvado.
Pern, al cabo de un instante, deja
a un lado diles extraos arrasados y,
tornando una pluma empezó a escribir
una carta.
Cuando la hubo releído y cerrado,
llamó; apareció un criado.
—t'Elevad inmediatamente esta caro
tal---dijo.—;Es para esta blanca. de la
cual nos ha dado la dirección Lona,
Sial...
En el momento que el chino iba a
desaparecer le llamó de nuevo.
o--A propósito de Long-Sin, pasa por

CAPITULO LV!
El. LOBO EN El. REDIL
La muerta de Sprague habla salvado
Ja vida de M'u Fang.
Gracias al azar que, al caer el meroplano, le había precipitado sobre el
cuerpo del aviador, el chino no se había
estrellado contra el suelo como todos
esperaban.
Instintivamente, guiado por el terror
do caer entre las manos de sus adversarios, se habla levantado con gran dificultad y acumulando sus energías,
habla logrado escapar, arraatrendusu
hasta que estuvo fuera del alcance de
su vista.
Pero el esfuerzo que habla realizado
le había vencido y cayó sin sentido.
El airecillo de la noche le habla res
animado. Ayudado por unos parsanos
que pasaban por la carretera, y seducidos por la promesa de una buena re-;
compensa, habla logrado que le laus,
portaran basta su domicilio.
Gracias a los cuidados que le pro,
(ligaron algunos enaptricos de su raza,
N ' u -Fang pudo abandonar el tedia al
cabo de ocho días.
El nuevo fracaso que acababa de ass
pe l-intentar habla limado nl praexismo
su resentimiento y su sed de venganza.
Ad, pues, durante las interminables

bcS la tradicional calina de aquellos de.
Ociosos parajes.
-- Maidiciónl—gritó Sprague mito
giendo su mirada hacia el estabilizaa
dor.—;11emos sido alcanzados)
El giróscopo habla sido, efectivao
mente, alcanzado por una bala y, !n'use
cantante, el movimiento de la ruedecid
ta interior se habla parado. Desde ene
tunees, en %Ti Ue aumentar la seguria
dad de los aviadores, la invención de
Rudolf Schmit se convertía para ellos
en un grave peligro.
El americano intentó, sin emnargo,
rectificar la dirección de su aparato,
pero un nuevo disparo alcanzó al vro.
plano, el cual, en el mismo instante
empezó a inclinarse hacia un lado y
caer.
Elena y Jamasen no perdían un de •
tallo de esta trágica escena.
—;Parece que van a caed—gritrá el
joven detective corriendo hacia la pradera subre la cual cala el avión.
Clara' y Waters corrían tambian
la misma dirección.
Ni el uno ni el otro de los tres homo
brea llegó a tiempo. A quinientos metros aproximadamento del paquete:,
puente donde se hallaba escondida Elena el aeroplano 80 estrelló con estrés.
pito,
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